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Eesti kutsehariduslikud õppeasutised
1942/43. õppeaastal.

I. PÕLLUMAJANDUSLIKUD JA MAAL ASUVAD KODU- 
MAJANDUSLIKUD ÕPPEASUTISED.

1. Põllunduskoolid.
(l-a. ja 2-a. õppeajaga, täisajalised).

Valmistavad ette põllumehekutsele (õppinud põllu- 
pidaja — talujuht). Vastu võetakse 6-kl. algkooli lõpetanuid. 
Nõutav 16 a. vanuse alammäär (erandi. 15 a.) ja tööpraktika 
talus, l-a. kooli lõpetajad pääsevad 2-a. kooli II klassi. 2-a. kooli 
lõpetajal on võimalus pääseda kõrgemasse põllunduskooli eel
klassi ja hiljem „üle hüpata" II klassi.

Koolid asuvad: Harjumaal — Ravilas (2-a.), Kuusikul 
(2-a. avatav) ja Keilas (l-a.); Läänemaal — Vigalas (2-a.) ja 
Pürksis (l-a.); Saaremaal — Kõljalas (2-a.); Virumaal — Avan
dusel (2-a.), Arknal (2-a.); Tartumaal — Vahil (2-a.); Viljandi
maal — Poliis (2-a.); Valgamaal — Helmes (2-a.); Petserimaal — 
Lasarevos (l-a.). Õppemaksu ei ole.

Vastu võetakse 330 õpilast.

2. Kõrgemad põllunduskoolid.
(Senised põllunduskeskkoolid).

On 2-a. õppeajaga täisajalised' koolid. Vastu võetakse eel
klassi 6-kl. algkooli lõpetänuid, kes on 16 a. vanad (erandi. 15 a.) 
ja omavad tööpraktikat talus. I klassi võetakse vastu gümn. 
I astme (s. o. 8 õppeaasta) lõpetanuid. Kool valmistab ette 
põllumehekutsele (õppinud talujuhi kutsele). Lõpetajad 
võivad siirduda ka tööjuhatajateks-valitsejateks, põllutehniku- 
teks jne.

Koolid asuvad: Järvamaal — Jänedal, Viljandimaal — 
Olustveres, Läänemaal — Uuemõisas, Võrumaal — Väimelas; 
kavatsus sügisel avada Pärnumaal — Vändras. Õppemaks.

Vastu võetakse algkooli lõpetanuid 150 õp. ja gümnaasiumi 
II kl. lõpetanuid 120 õpilast.

3. Aianduskoolid.
(2-a. täisajalised).

Valmistavad ette aednikuabi-kutsele (peale 3-a. hili
semat praktikat võib omandada aednikukutse). Vastu võetakse
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(aianduskeskkoolis).
e võimalus kõrgemas6-kl. algkooli 

aianduskoolis
Koolid asuvad: Harjumaal — Ravilas, Virumaal — 

Arknal, Järvamaal — Vodjal, Viljandimaal — Poliis, Lääne
maal — Vigalas, Tartumaal — Vahil. Õppemaksu ei ole.

Vastu võetakse 130 õpilast.
4. Kõrgemad aianduskoolid.

(Senised aianduskeskkoolid).

2-a. õppeaeg. Eelklassi võetakse 6-kl. algkooli lõpetajaid, 
II kl. — gümn. I astme lõpetajaid. Täis ajaline kool. Valmistab 
ette aednikukutsele. Paremad lõpetajad võivad erieksa- 
mite kaudu pääseda aiandusinstituuti.

Koolid asuvad: Võrumaal—Räpinas (selle kooli juures 
on võimalik erineda ka konservimistöö alale) ja Järvamaal — 
Türil. Õppemaks.

Vastu võetakse 55 õpilast.
5. Aiandusinstituudid.

2-a. õppeaeg. Vastu võetakse gümnaasiumi lõpetanuid. Kool 
valmistab ette instruktori- ja õpetajakutsele aianduse alal. Täis- 
ajaline kool. Õppemaks.

Koolid asuvad: Harjumaal — Kehtnas. Vastu võetakse 
30 õpilast.

6. Maaparanduskoolid.
2-a. õppeajaga, täisajalised koolid. Kooliastujailt nõutakse 

6-kl. algkooli haridust ja eelpraktikat talutöös ning 17 a. vanuse 
alammäära. Kool valmistab ette maaparandusmeist- 
reid, kes ühtlasi omavad ka põllumehekutse (õppinud põllu- 
pidaja kutse). Õppemaksu ei ole.

Koolid asuvad: Tartumaal — Toomal. Vastu võetakse 
20 õpilast.

7. Tööjuhatajatekoolid.
2-a. õppeajaga, täisajalised koolid. Kooliastujailt nõutakse 

6-kl. algkooli haridust ja praktikat talutöös ning 17 a. vanuse 
alammäära. Kool valmistab ette põllumajapidamise tööjuhataja 
kutsele (põllumehekutsele). Õppemaksu ei ole.

Koolid asuvad: Virumaal — Vaekülas ja Järvamaal — 
Vodjal. .

Vastu võetakse 60 õpilast.
8. Karj atalitaj atekoolid.

1-a. õppeajaga, täisajalised koolid. Kooliastujailt nõutakse 
6-kl. algkooli (erandi. 4-kl.) haridust ja 17 a. vanuse alammäära. 
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Kool valmistab ette õppinud karjatalitaja kutsele. 
Eduakail lõpetajad on võimalik edasi õppida kontrollassisten- 
tidekoolis. Õppemaksu ei ole.

Koolid asuvad: Harjumaal — Purilas, Läänemaal — 
Penijõel, Virumaal — Vaekülas, Viljandimaal — õisus, Võru
maal — Väimelas.

Vastu võetakse 100 õpilast.

9. Kontrollassistentidekoolid.
2-a. õppeajaga, täisajalised koolid. Kooliastujailt nõutakse 

6-kl. algkooli haridust ja 17 a. vanuse alammäära. Kool valmistab 
ette kontrollassistendi ja vanema kontrollassistendi 
kutsele.

Õppemaks.
Koolid asuvad: Tartumaal — Kuremaal ja Vahil (ainult 

II kl.) ning Järvamaal — Säreveres.
Vastu võetakse 120 õpilast.

10. Piimanduskoolid.
2-a. õppeajaga, täisajaline kool. Valmistab ette meierikutsele. 

Kooliastujailt nõutakse 20 (18) a. vanust ja 2 (erandi.)-aastast 
eelpraktikat piimatööstuse alal. Juustumeistrite eriklassis (2-a.) 
valmistatakse ette juustniku - (juustumeistri-) kutsele. Koo
rejaama juhatajate-eriklassis (1-a.) valmistatakse ette koore- 
jaamajuhataja-kutsele.

Õppemaks.
Koolid asuvad: Viljandimaal — Õisus.
Vastu võetakse 60 õpilast.

11. Piiritusmeistritekoolid.
2-a. õppeaeg, täisajaline. Vastu võetakse 6-kl. algkooli lõpeta

nuid, 18 a. vanuse alammäära ja 1-a. eelpraktikaga piiritustöös- 
tuses. 1942. a. sügisel vastuvõtmist ei ole. *

Õppemaksu ei ole.
Koolid asuvad: Järvamaal — Jänedal.

12. Kõrgemad metsanduskoolid (metsatehnikumid).
3-a. õppeajaga. Vastu võetakse gümn. I astme lõpetanuid 

eelpraktikaga. Kool valmistab ette metsatehniku-kutsele (mets
nikud, metsapraakerid). 1-a. metsavahtide eriklassi võetakse 
vastu 6-kl. algkooli lõpetanuid, 20 a. vanuse alammääraga.

Koolid asuvad: Pärnumaal — Tihemetsal. Õppemaks.
Vastu võetakse gümnaasiumi II kl. lõpetanuid 20 ja algkooli 

lõpetanuid 40 õpilast.
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13. Põllumajanduslik tehnikakool.
Valmistab ette erikursustel traktorijuhte, põllumajanduslikke 

masiniste^ jne. Kursuste kestus, kavad ja laad 1942/43. a. otsus
tamisel. Õppemaks.

Koolid asuvad: Harjumaal — Kuusikul.

Maatüübilised kodumajanduskoolid.
Maatüübilised kodumajanduskoolid on kõdumajandusliku 

kutsehariduse levitajad, kusjuures aga puht naistööalade kõrval 
õpetatakse ka põllumajanduslikke aineid. Viimastest moodusta
vad aianduslikud ja loomakasvatuslikud ained ca Vs nädala- 
tunnikavast.

14. 6-kuulise õppeajaga koduabiliste eriklassid.
Valmistavad ette koduabilist. Õppeaeg 6 kuud. Õppetegevuse 

algus sügisel 15. okt. ja lõpp kevadel 30. aprillil. Vastu võetakse 
algkooli lõpetajaid, kes vähemalt 17 aastat vanad. Lõpetajad 
saavad koduabilise tunnistuse, kui on sooritanud 10-kuulise 
õppepraktika tunnustatud õppekodus. Õpilastel on edasipääsu- 
võimalus 1-a. kodumajanduskooli. Õppemaksu koolis ei ole.

Koolid asuvad: Tartumaal — Vasulas, Harjumaal — 
Sakus, Läänemaal — Uuemõisas. Vastu võetakse 90 õpilast.

15. 1-aastase õppeajaga kodumajanduskoolid.
Täisajaline. Valmistavad ette tegelikke taluperenaisi. Õppe

töö algab jaanuaris ja lõpeb detsembris, kusjuures suvel on 
õppetöö vaheaeg 2—3 nädalat. Vastu võetakse 6-kl. algkooli 
lõpetajaid, kes vähemalt 16 aastat vanad. Lõpetajad saavad tege
liku taluperenaise kutsetunnistuse, kui on sooritanud 10-k. õppe
praktika tunnustatud õppetalus. Lõpetajatel on edasipääsuvõi- 
malused 2-a. kodumajanduskooli II klassi.

Koolid asuvad: Tartumaal — Vasulas, Harjumaal — 
Sakus, Võrumaal — Antslas, Virumaal — Mõdrikus, Saare
maal — Karjas, Viljandimaal — Vana-Võidus, Läänemaal — 
Uuemõisas.

Vastu võetakse 305 õpilast.
16. 2-aastase õppeajaga kodumajanduskoolid.

Täisajaline. Valmistavad ette tegelikke perenaisi. Õppetöö 
algab sügisel ja lõpeb kevadel. Oppepraktilisi ülesandeid soori
tavad õpilased suvel kooli juures rühmiti: aianduses, loomakas
vatuses ja aiasaaduste konserveerimises. Vastu võetakse 6-kl. 
algkooli lõpetanuid, kes on vähemalt 16 aastat vanad. Lõpetajad 
saavad tegeliku perenaise kutse, kui on sooritanud üheaastase 
õppepraktika tunnustatud õppekodus. Koolis on õppemaks.
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Lõpetajatel on edasipääsuvõimalused kõrgema kodumajandus
kooli eelklassi, kusjuures eelklassi lõpetajatele kõrgema kodu
majanduskooli I kl. aineis lubatakse sooritada eksamid ekster
nina II kl. pääsemiseks.

Koolid asuvad: Viljandimaal — Suure-Jaanis, Järva
maal — Järva-Jaanis, Pärnumaal — Abjas. Vastu võetakse 
90 õpilast.

17. Kõrgemad kodumajanduskoolid.
ч (Kodunduskeskkoolid).

Täisajaline. Valmistavad ette õppinud perenaisi. Õppeaeg 
kestab eelklassis 1 aasta ja kõrgemas kodumajanduskoolis 
2 aastat. Eelklassi võetakse vastu 6-kl. algkooli lõpetajaid ja 
kõrgemasse kodumajanduskooli I kl. gümnaasiumi 1. astme lõpe
tajaid (8 aastat). Õppetöö kestab aasta ringi, suvise vaheajaga 
4—6 nädalat. Õppinud perenaise kutsetunnistuse omandamiseks 
peavad lõpetajad sooritama 1-a. õppepraktika tunnustatud õppe- 
kodus. Koolis on õppemaks.

Koolid asuvad: Järvamaal — Amblas (kaalumisel üle
viimine Väike-Maarjasse), Virumaal — Orul (käesoleval aastal 
Arkna põllundus- ja aianduskooli juures), Valgamaal — Helmes, 
Läänemaal — Uuemõisas (1942. a. sügisel avamisel), Harju
maal — Kehtnas, Pärnumaal — Abjas (avamine otsustamata).

Vastu võetakse algkooli lõpetanuid 150 õpilast ja gümnaa
siumi II kl. lõpetanuid 90 õpilast.

18. Kõduma j andusinstituudid.
Täisajaline. Valmistab ette käsitöö ja toitlustamise instrukto

reid ja õpetajaid. Vastu võetakse gümnaasiumi lõpetajaid ja 
kõrgema kodumajanduskooli (kodunduskeskkooli) lõpetajaid. 
Viimased peavad sooritama erieksamid eesti ja saksa keeles ja 
matemaatikas gümnaasiumi õppekava ulatuses. Oppekestus 
2 aastat. Koolis on õppemaks.

Kool asub Harjumaal — Kehtnas.
Vastu võetakse gümnaasiumi V kl. lõpetanuid 60 õpilast.

Märkus: 19. Põllundusõpilastekoolid.
Osaajalist põllundusõpilaste (resp. maa-kqdundusõpilaste) 

koole on kavatsus sügisel avada 100—150. Õppetöö kestab 
6—8 tundi nädalas ja õpilased on samaaegselt praktikal õppe- 
talundis, õppeaiandis, maaõppekodus — arvesse tuleb ka tööta
mine kodutalundis, kusjuures see toimub kooli järelevalvel. 
Nende koolide võrgukava määratakse kindlaks kevadel.

Vastu võetakse 6-kl. algkooli lõpetanuid 14—18 a. vanuses.
Õppeaeg on 1—2 aastat.
Vastu võetakse 3000—4500 õpilast.
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II. TEHNILISED OPPEASUTISED.

1. Tehnikumid.
Tehnikumide ülesanne on ette valmistada tehnikuid — tege

likke insenere. Tehnikumid on ühiskoolid ja tehnikumi I klassi 
võetakse vastu gümnaasiumi II klassi lõpetajaid ning vastava 
katsega tööstuskooli II klassi lõpetajaid. Gümnaasiumi II klassi 
lõpetajailt nõutakse 2-kuulist eelpraktikat; kõigilt tehnikumi 
õpilasilt nõutakse vahepraktikat suvevaheaegadel kolm korda 
3 kuud. Õppeaeg tehnikumis kestab 4 aastat. Tehnikumi lõpe
tajad võivad edasi õppida teatud tingimustel tehnikaülikoolis ja 
õpetajate pedagoogilises klassis. Tehnikum on täisajaline kool 
ning tasuline. Tehnikumid asuvad Tallinnas ja Tartus. Seni teh
nikumide juures töötavaile osakondadele (masinaehituse osa
kond, elektrotehnika osakond, ehitustehnika osakond, maa- 
mõõdu-kultuurtehnika osakond) avatakse eeloleval õppeaastal 
Tallinna Tehnikumi juures mäetööstuse osakond ja joonestajate 
osakond ning Tartu Tehnikumi juures joonestajate osakond.

1942. a. sügisel võetakse vastu tehnikumide I klassi 300 güm
naasiumi II kl. lõpetajat ja tehnikumi II klassi — 210 gümnaa
siumi III kl. lõpetajat.

2. Õhtutehnikumid.
Õhtutehnikumid vastavad oma kavadelt üldjoontes tehniku

midele, kuid on osaajalised koolid. Ohtutehnikumides on või
malik saada tehnilist haridust ja omada tehniku — tegeliku inse
neri õigusi neil, kes päeval on tegevad tööstustes. Õhtutehniku- 
mides kestab õppeaeg 4 aastat. Ohtutehnikumi I klassi võetakse 
vastu tööstuskooli III klassi lõpetajaid ja meistrikooli lõpeta
jaid. Ohtutehnikumi lõpetajad pääsevad edasi õppima teatud 
tingimustel tehnikaülikooli ja õpetajate pedagoogilisse klassi. 
Õhtutehnikumid on ühiskoolid ning tasulised. Eeloleval õppe
aastal avatakse õhtutehnikumid Tallinnas ja Tartus — masina
ehituse, elektrotehnika ja ehitustehnika osakondadega. Õhtu- 
tehnikumidesse võetakse vastu 150 õpilast.

3. Kõrgemad naiskutsekoolid.
Kõrgem naiskutsekool on 4-a. õppeajaga tööstuslik kool tütar

lastele. Vastu võetakse I klassi õpilasiks gümnaasiumi II klassi 
ja naiskutsekooli II kl. lõpetanuid. Kooli ülesandeks on vastava 
ala meistrite, töö juhata jäte ettevalmistamine. Kõrgemas nais
kutsekoolis esinevad samad osakonnad, mis naiskutsekoolis. 
Kõigilt kõrgema naiskutsekooli õpilastelt nõutakse vaheprakti
kat suvevaheaegadel 3X3 kuud.
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Kool on täisajaline ja tasuline. Edasiõppimisvõimalused on 
kujutava ja rakenduskunsti kooli tekstiilosakonnas. Kõrgem 
naiskutsekool avatakse 1942. a. sügisel Tallinnas ja Tartus. 
Vastu võetakse uusi õpilasi 120.

4. Merekoolid.
Merekoolid valmistavad ette kaubalaevade tüürimehi, ligi- 

sõidu- ja kaugesõidukapteneid. Merekoolides kestab õppeaeg 
4 aastat. Neis koolides on üks eelklass ja kolm põhiklassi. Eel
klassi võetakse vastu gümnaasiumi II klassi lõpetajaid. Mere
koolid asuvad Tallinnas — navigatsiooni- ja mehaanika-osakon- 
dadega ning Kuressaares — navigatsiooniosakondadega. Mere
koolidesse võetakse vastu 45 õpilast.

5. Tööstuskoolid.
Tööstuskoolide ülesanne on anda vajalikke teoreetilisi ja 

praktilisi teadmisi tulevastele oskustöölistele ja meistritele. 
Tööstuskoolidesse võetakse vastu 6-klassilise algkooli lõpeta
jaid. Õppeaeg kestab 2—3 aastat ja koolid on ühiskoolid. Töös
tuskooli II klassi lõpetajad saavad tunnistuse, mis võimaldab 
peale IV2—2Vs aasta pikkuse järelpraktika saada oskustöölise- 
kutse ning selle järel edasi õppida meistrikoolis, või ilma 
järelpraktikata edasi õppida tööstuskooli III klassis, või peale 
vastavate katsete sooritamist tehnikumi I klassis. Tööstuskooli 
III klassi lõpetajad võivad 1—IV2 aasta järelpraktika soorita
mise järel saada oskustöölise kutse ja 3—5 aasta järelpraktika 
järel minna meistrieksamile. III klassi lõpetajad võivad ka edasi 
õppida õhtutehnikumis. Peale meistrikutse omandamist pääsevad 
tööstuskooli III klassi lõpetajad instruktorite pedagoogilisse 
klassi. Tööstuskoolid on täisajalised ja tasulised. Tööstuskoole 
avatakse 1942. a. sügisel 18 kooli järgmistes kohtades: Haapsa
lus, Kuressaares, Mustvees, Narvas, Paides, Petseris, Pärnus 
(2 kooli), Põltsamaal, Rakveres, Tallinnas (4 kooli), Tartus, 
Valgas, Viljandis ja Võrus. Eriliiki tööstuskoolid on: Tallinna 
jalanõudetööstuskool, Tallinna trükitööstuskool, Pärnu kalan- 
duskool ja Mustvee kalanduskool. Tööstuskoolidesse võetakse 
vastu 1215 õpilast.

6. Naiskutsekoolid.
Naiskutsekool on tööstuskooliks naisõpilastele. Vastu võe

takse õpilasiks tütarlapsi, kes on lõpetanud algkooli 6 klassi, 
õppeaeg kestab 2—3 aastat. Naiskutsekooli II kl. lõpetajad 
saavad tunnistuse, mis võimaldab peale P/2—2V2 aasta pikkust 
praktikat saada oskustöölise kutse ja edasi õppida meistrikoolis 
või ilma järelpraktikata edasi õppida kõrgemas naiskutsekoolis.
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III kl. lõpetajad võivad saada peale 1—iVs-aastast praktikat 
oskustöölise kutse ja pärast 3—5-a. järelpraktikat minna meistri- 
eksamile. Ka on neil võimalus astuda kohe kõrgema naiskutse
kooli II klassi. Naiskutsekoolid on täisajalised ja tasulised. Töö
tavad pesu-, rõiva- ja üliriiete õmblemise, kangakudumise, sil- 
muskudumise- ja pitsitöö, tikanduse, moeala ja juuksetöö osa
kondadega. Naiskutsekoole on Tallinnas, Tartus, Narvas, Rak
veres, Pärnus, Võrus, Viljandis, Valgas ja Haapsalus. Neile 
lisaks avatakse kutsekoolid Kuressaarde ja Petseri. Vastu võe
takse 585 uut õpilast.

7. Meistrikoolid.
Meistrikoolid võimaldavad saada teoreetilisi teadmisi neil 

oskustöölistel, kes on lõpetanud tööstuskooli II klassi või töös- 
tusõpilastekooli III klassi ja soovivad end ette valmistada 
meistrieksamile. Meistrikool on osaajaline kool 2-aastase õppe
ajaga. Meistrikooli lõpetajad võivad edasi õppida õhtutehniku- 
mis või meistrikutse omandamise järel instruktorite pedagoogi
lises klassis. Meistrikoolid on ühiskoolid. Meistrikoole avatakse 
Tallinnas — 2 ja Tartus —1. Need koolid on tasulised. Meistri- 
koolidesse võetakse vastu 110 õpilast.

8. Tööstusõpilastekoolid.
Tööstusõpilastekoolid annavad teoreeritilisi ja osalt praktilisi 

teadmisi tööstusõpilastele, võimaldades neile end ette valmis
tada oskustöölise-eksami vastu. Tööstusõpilastekoolid on ühis
koolid, kuhu võetakse vastu õpilasteks algkooli VI klassi lõpe
tanuid. Õppeaeg tööstusõpilastekoolis kestab 3 aastat ja koolid 
on osaajalised. Tööstusõpilastekoole avatakse 1942. a. sügisel 
Kiviõlis, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Mõisakülas, Narvas, 
Pärnus, Põltsamaal, Rakveres, Tallinnas (3 kooli), Tartus, 
Valgas, Viljandis ja Võrus. Kiviõli ja Kohtla-Järve koolid on 
kaevandusõpilastekoolid. Tööstusõpilastekooli lõpetajad, olles 
töötanud tööstusõpilastena üldse 2—4 aastat, võivad sooritada 
oskustöölise katsed. Tööstusõpilastekoolidesse võetakse vastu 
1190 õpilast.

9. Kodutööstuskoolid.
Kodutööstuskoolide ülesanne on anda õpilasile üldharidust ja 

kutseharidus! kodukäsitöö- ja kodundusaladel. Õppeaja kestus 
kodutööstuskoolides on kaks aastat. Vastu võetakse õpilasiks 
algkooli VI klassi lõpetanuid. Kooli lõpetajatel on.õigus peale 
2—3-a. järelpraktikat õiendada oskustöölise-eksam kas tööstus
likul või kodundusalal. Kodutööstuskoolid esinevad peamiselt 
maal, kus puuduvad kutsekoolid. Kodutööstuskoolid on Rakkes, 
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Lüganusel, Pukas, Saardes, Petseris, Põltsamaal. Koolid on õppe
maksust vabad. Vastu võetakse 120 uut õpilast.

10. Õppetöökojad.
Õppetöökodade ülesandeks on õpetada praktilist tööoskust 

oskustöölise ja meistri kutseeksamile ettevalmistamiseks. Õppe
aja kestus oleneb tööala iseloomust ja võib kesta 2—4 aastat, 
kusjuures õpilastel on kohustuslik tööstusõpilastekoolis käi
mine. Õppemaksu õppetöökodades ei ole. Õpilasteks võetakse 
vastu vähemalt 6-kl. algkooli haridusega mõlemast soost isikuid.

Õppetöökoja lõpetajad võivad õiendada kutseeksami vasta
val tööalal. Oppetöökodasid on praegu kaks: Tallinna Raamatu
köite ja Kaunistatud _Nahatööde Oppetöökoda ja Tallinna 
Meesrätsepatööstuse Oppetöökoda. Vastu võetakse 40 uut 
õpilast.

III. MAJANDUSLIKUD ÕPPEASUTISED.

1. Kommertskoolid.
Kommertskool valmistab ette õppinud büroojuhi, õppinud 

ärijuhi ja teistele majandustehnilistele tööaladele. Kommerts
kooli võetakse õpilasteks gümn. II ja III kl. lõpetanuid mõlemast 
soost. Õppeaeg 3 aastat. Kool on täisajaline ja tasuline. Kom
mertskooli õpingud lõpetanu, kes omal alal tegutsenud vähe
malt 12 kuud, võib saada koolilt õppinud majandusametniku või 
õppinud kaupleja kutsetunnistuse. Kommertskoole on Tallin
nas 2, Tartus 1. Vastu võetakse 190 õpilast.

2. Kaubanduskoolid.
Kaubanduskool valmistab ette õppinud majandusametniku 

kutsele. Õppeaeg kaubanduskoolis on 4 aastat, kool on täisaja
line. Vastu võetakse õpilasiks algk. VI kl. lõpetanuid. Kauban
duskooli III kl. lõpetajad peavad õiendama 6-näd. suvepraktika 
asutistes, büroodes või ärilistes ettevõtetes. Kaubanduskoolid 
töötavad Tallinnas (2), Tartus, Paides, Narvas, Rakveres, Vil
jandis, Pärnus ja Valgas. Kaubanduskoolid on tasulised ühis
koolid. Vastu võetakse 325 õpilast.

3. Ärinduskoolid.
Arinduskooli ülesandeks on õppinud kaupleja kutsele ette

valmistamine. Õppeaeg ärinduskoolis on 4 aastat. Vastu võe
takse õpilasiks algk. VI kl. lõpetanuid, kui nad osutavad eeldusi 
vastaval kutsealal töötamiseks. Pärast II ja III kl. lõpetamist 
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teostub õpilaste kauplemispraktika kahel suvevaheajal, mõle
mal 6 nädalat. Ärinduskoole on Tallinnas 1 ja Tartus 1. Kool on 
täisajaline ja tasuline. Vastu võetakse 60 õpilast.

4. Majandusõpilastekoolid.
Majandusõpilastekool on osaajaline kool. Majandusõpilaste- 

kool täiendab majanduslikes ettevõtetes (ärid, bürood jm.) õp
pusel olevate majandusõpilaste praktilist õpetust sel alal tarvi
like teoreetiliste eri- ja üldainetega.

Õppeaja normaalkestus on 3 aastat. Õpetus teostub 9—11 
tunni kestel nädalas õhtusel ajal.

Majandusõpilastekooli võetakse õpilasiks 6-kl. algkooli või 
gümn. II klassi lõpetanuid mõlemast soost, kes on astunud 
majanduslikku ettevõttesse või asutisse majandusõpilaseks.

Majandusõpilastekooli õpingud lõpetanul on õigus minna 
õppinud majandusametniku või õppinud kaupleja eksamile 
kutseoskuse ametis.

Majandusõpilastekoolina töötavad Tallinna ja Tartu majan
dusõpilastekoolid. Vastu võetakse 140 õpilast.

5. Halduskoolid.
Halduskool valmistab ette haldusametnikke. Halduskooli 

I klassi võetakse vastu gümnaasiumi II kl. lõpetajaid. Õppeaeg 
kestab 3 aastat. Kool on täisajaline ja maksuline. Koolid ava
takse Tallinnas ja Tartus.

Vastu võetakse 90 õpilast. Koolid on ühiskoolid.

IV. KODUMAJANDUSLIKUD ÕPPEASUTISED.

1. Kodumajandusinstituut. .
Kõduma j andusinstituudi ülesanne on ette valmistada kodu

majanduse- ja dieteetika-assistente, majapidajaid suurema
tesse ettevõtetesse, nagu haiglad, hotellid, suuremad pansionid, 
puhkekodud, sanatooriumid jne., ja kodundusala õpetajaid.

Vastu võetakse õpilasiks gümnaasiumi lõpetanuid. Õppeaeg 
on 3 aastat. Kool on täisajaline ja tasuline. Kodumajandusinsti
tuut asub Tallinnas. Vastu võetakse 50 uut õpilast.

2. Sotsiaalinstituut.
Sotsiaalinstituudi ülesandeks on ette valmistada sotsiaaltege- 

lasi — sotsiaalassistente, lasteaednikke, väikelaste kasvatajaid. 
Õppeaeg sotsiaalharus on 3 aastat, lasteaednikeharus 2 aastat. 
Vastu võetakse gümnaasiumi lõpetanuid. Sotsiaalinstituudi sot- 
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siaal- ja lasteaednikeharu õpingute lõpetajad saavad instituudilt 
sotsiaalassistendi ja lasteaedniku kutsetunnistuse. Väikelaste 
kasvatajate kooli õppeaeg on 2 aastat; õpilasiks võetakse vastu 
gümnaasiumi II kl. lõpetanuid. Sotsiaalinstituut on tasuline õppe
asutis. Vastu võetakse 75 uut õpilast (gümn. II kl. lõpeta
jaid— 25).

3. Kõrgemad kodumajanduskoolid.
Kõrgem kodumajanduskool valmistab ette a) tegelikke pere

naist õppeaja kestusega 1 aasta, b) õppinud majapidajaid vähe
matesse asutistesse, nagu kodud, internaadid, sööklad jne. — 
õppeajaga 3 aastat.

Vastu võetakse õpilasiks gümnaasiumi II kl. lõpetanuid. Õppi
nud majapidajate haru õpilasil on kohustuslik suvevaheaegadel 
õppepraktika 2X3 kuud. Koolilõpetajad saavad peale 10-kuise 
järelpraktika omal erialal vastava kutsetunnistuse. Kool on 
tasuline.

üheaastasi kõrgemaid kodumajanduskoole avatakse Tallin
nas, Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres ja Valgas. Vastu võe
takse gümn. II kl. lõpetajaid 100 õpilast.

4. Kodumajanduskoolid.
Kodumajanduskool valmistab ette õppinud majapidaja kut

sele toiduvalmistamise alal. Õppeaeg 2—3 aastat. Vastu võe
takse õpilasiks algkooli 6 kl. lõpetanuid. 2-aastase kodumajan
duskooli lõpetajad omandavad pärast 10-kuulise praktika õien
damist õppinud keetja kutse. Samuti võib 2-aast. kodumajandus
kooli lõpetaja pärast kahekuulist toiduvalmistamise praktikat 
astuda kodumajanduskooli III kokaklassi. Selle klassi lõpetaja 
võib omandada pärast üheaastast praktikat oskustöölise kutse 
kokatöö alal. Kool on tasuline. Endistele kodumajanduskooli
dele lisaks avatakse veel klassid Valgas, Viljandis ja Kures
saares. Vastu võetakse 340 õpilast.

5. Kodundusõpilastekoolid.
Kodundusõpilastekool on osaajalise õppetööga kõduma jan- 

duslik õppeasutus. Need koolid on mõeldud tütarlastele, kes ise 
oma ülalpidamise ja kutsehariduse saamise eest peavad hoolit
sema. Õpilasiks võetakse vastu tütarlapsi, kes on lõpetanud 6-kl. 
algkooli. Õppeaja kestus 2 aastat. Õppetöö toimub õhtuti. Kool 
on maksuta. Lõpetajaile antakse koduabilise kutsetunnistus, kui 
nad on täitnud 22-kuulise praktika-aja mõnes kodumajapi 
mises.

Kodundusõpilastekoolid on Tallinnas ja Tartus.^
Vastu võetakse 100 õpilast.
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V. PEDAGOOGILISED KLASSID JA SEMINARID.

1. Pedagoogilised klassid.
Pedagoogilised klassid valmistavad ette õpetajaid ja instruk- * 

toreid tööstuskoolidele ning tööstusõpilastekoolidele. Need 
koolid on ühiskoolid. Õpetajate pedagoogilisse klassi võetakse 
vastu tehnikumi, õhtutehnikumi ja gümn. haridusega naiskutse
koolide lõpetajaid. Nõutav on 1-aastane eelpraktika. Õppeaeg 
kestab 1 aasta. Pedagoogilise klassi lõpetajad saavad 1-aastase 
järelpraktika järel tööstus- ja tööstusõpilastekooli õpetaja 
kutse.

Instruktorite pedagoogilised klassid valmistavad ette instruk
toreid tööstuskoolidele. Instruktorite pedagoogilised klassid on 
ühiskoolid ja sinna võetakse vastu isikuid, kes on omandanud 
meistrikutse. Õppeaeg on 1 aasta. Koolilõpetajad omandavad 
tööstus- ja tööstusõpilastekoolide instruktori kutse. Pedagoogi
lised klassid avatakse Tallinnas ja Tartus. Pedagoogilistesse 
klassidesse võetakse vastu 95 õpilast.

2. Seminarid.
Seminarid valmistavad ette algkoolide õpetajaid. Tallinnas 

avatakse seminari I klasse — 2 ja Tartus üks I klass, kokku 
120 õpilasega. Erakorraliselt võetakse vastu seminari II klassi 
gümnaasiumi III kl. lõpetajaid.

Peale selle avatakse Tallinna seminari juures 2-aastased peda
googilised kursused gümnaasiumi lõpetajaile.

VI. KUNSTIKOOLID.

1. Kujutava- ja rakenduskunsti kool.
Kujutava- ja rakenduskunsti kooli ülesandeks on kunstnike 

ja rakenduskunstnike ettevalmistamine.
Vastu võetakse õpilasiks kõiki, kellel on vastavalt annet 

loova kunsti ja tööoskuse alal tegutsemiseks.
Kool on 4 õppeaastaga, täisajaline ja tasuline.
Vastu võetakse 50 õpilast. Kool asub Tallinnas.

2. Muusikakool.
Muusikakool asub Tartus. Vastu võetakse 30 õpilast. Õppeaeg 

kestab 3 aastat.
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