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Tallinn       26. november 2013  

       

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.25 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Tanel Keres, Jaan Marjundi, Marika Vihermäe 

Puudus: Angelica Udeküll, Valdo Vokksepp, Toomas Undusk, Marje Riis 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

 

1. Eelarve täitmisest   

2. 2014. a tegevussuunad 

3. Kooli nõunike kogu 2014. a tööplaani koostamine ja kinnitamine 

 

KUULATI: 

1. Eelarve täitmisest 

Meeli Kaldma- lõin tulud kulud kokku, et mis on olemas ja kas aasta lõpuni välja tuleb 

ning tundub et tuleme välja (lisatud protokollile). 

Tabelist on näha, mis on olemas riigieelarves ja mis omavahendites. Omavahendite 

eeldatav laekumine on aasta lõpuni ehk 70 000, palgakulu kokku 140 000, 

majanduskulud 86 000, nii et üsna täpselt peaks välja tulema. Omatulusid laekub rohkem, 

kuid on ka suurenenud kulud. Teeme praegu analüüsi, et kus meil ülekulu tekkis. 

Praegu oleme säästnud palgakulusid, tegin õpetajatega õppeaasta alguses konkreetsed 

palgakokkulepped, suurendasime normkoormust, et tunde läheks rohkem ühe ametikoha 

sisse, aga samas tõstsime ka palgamäära, ja vähendasime peale kk rühmades 

kontakttundide arvu. Majanduskuludes oleme praegu suhteliselt stabiilse kulutusega, aga 

ülekulu siiski on. 

1.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

 



2. 2014. a tegevussuunad 

Meeli Kaldma- arengukava projekt (tõenäoliselt 2015-2018, aga arutame perspektiive 

kuni 20120) peab olema üldiseks aruteluks valmis aprilli lõpuks.  Teine oluline suund on 

täienduskoolituse rolli muutmine. Siiani töötas osakond koolis nagu omaette, aga 

täienduskoolitus peaks muutuma rohkem päevaõppega integreeritumaks. Teine eesmärk 

on tuua erialast know how-d rohkem majja väljaspoolt külalislektorite näol. 

Hotelliteeninduse vastu peame huvi tekitama uute õppekavade näol, sest kodumajandus ja 

puhastusteenindus ei ole õpilaste seas atraktiivne ja rühmad sisuliselt hääbuvad 

lõpetamise eel ära. 

Rõõmustav on näha, et kutsekoolid teevad koostööd õppekavade (kaubandus, majutus-

toitlustus) osas, mitte ei ole nii, et üks kool teeb ühtmoodi või teistmoodi, eesmärk on 

ikkagi õppekavad ühtlustada. 

Oluline on väljalangevuse vähendamine, tegelik väljalangevus vähenes 1,59 %  põhikooli 

baasil Toetava Teko projekti raames saadud statistikast.  

Nüüd on meil koolis tugisüsteem ilusti töös ja teeb kõvasti tööd õpilasega ja õpetajaga, 

nii et loodame väljalangevuse vähenemisele edaspidi. 

2.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks 

 

3. Kooli nõunike kogu 2014. a tööplaani koostamine ja kinnitamine 

Tanel Keres- selles uues nõunike kogu tööplaanis pole sisuliselt midagi eriti muutunud, 

ikka anname nõu, teeme ettepanekuid, anname hinnanguid, ainuke asi, et mitu korda 

kokku saame. 

Meeli Kaldma- kooli nõukogu istungid toimuvad kuu igal teisel kolmapäeval, et inimesed 

harjuksid omavahel koostööd tegema ja kui keegi teist tahab, siis võib tulla kaasa rääkima 

kooli nõunike kogu poolt. 

Üldine arutelu tööplaani koostamisest. 

3.1. Otsustati: kinnitada tööplaan (lisatud protokollile). 

 

Tanel Keres- tänan kõiki liikmeid meeldiva koostöö eest. 

Meeli Kaldma- mina tänan samuti ja loodan kohtuda teiega järgmise aasta nõunike 

koosolekutel uuesti. 

Järgmine koosolek toimub 04.02.2014 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Tanel Keres      Evelin Rajasalu 

Juhataja      Protokollija          





          

Tallinna Teeninduskooli nõunike kogu tööplaan 2014. aastaks 
 
 
4. veebruar 2014 
 
1. 2013.a tööplaani täitmisest 
2. Arengukava arutelu ja muudatusettepanekute tegemine 
3. Eelarve 2014 
4. Kooli nõukogu 2013 tööaruanne 
 
 
6. mai 2014 
 
1. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 
2. Hinnangu andmine praktika korraldamisel koolis ja ettevõtetes 
3. 2013. majandusaasta aruande arutelu  
4. Ülevaade kooli vastuvõtuplaanidest 
 
 
30.september 2014 
 
1. Vastuvõtt 2014/2015 tulemused ja planeering 2015  
2. Eelarvevahendite kasutamisest  
3. Õppekorralduseeskirja muudatuste arutelu 
4. 2013/2014. õ-a tulemustest 
 
 
2. detsember 2014 
 
1. Eelarve täitmisest 
2. Hinnangu andmine 2015-2020 arengukavale  
3. Kooli nõunike kogu 2015. aasta tööplaani koostamine ja kinnitamine  
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