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3. Kooli nõunike kogust uue seaduse valguses 

4. 2012/2013. õ-a tulemustest 

 

KUULATI: 

1. Vastuvõtt 2013/2014. õ-a tulemused ja planeering 2014 

Meeli Kaldma- selle aasta vastuvõtt jäi kõige nõrgemaks kaubanduses, seega peame 

ikkagi hakkama lihtsalt mööda koole käima, sest põhikooliõpilastele on vaja tutvustada 

õppimisvõimalusi. Plaan on LAK-õpet teha ehk anda vene keelsetele õpilastele eesti 

keelset eriala õpet. Töökohapõhised müüjad ei täitunud, sest tööandjad õppureid ei 

saatnud, kuna pole kedagi töökohal asendada. 

Müügikorraldus täitus päris hästi, avasime 2 rühma. 

Õppekava reformi raames, kus lubati 5 miljonit eraldada, on kaubanduse valdkond plaani 

võtnud müügikonsultandi õppekava loomise, kus on võimalik spetsialiseeruda rohkem. 

Koduteeninduse valdkonnas, mis läheb teise, isikuteeninduse valdkonna alla uue seaduse 

järgi, otsustasime jätkata puhastustööde juhtide ja puhastusteenindajatega ja mitte seda 

loetelu esialgu laiemaks viia. 

Kelneri rühm ei tulnud täis, toitlustusteenindus tuli ilusti täis. Kelneri kutse andmisest me 

ei loobu, sest valmimisel on vanemkelneri õppekava. 



Kuna peame üle minema eestikeelsele õppele, siis suuname vene õpilased LAK-õppesse. 

Pagar põhihariduse baasil ja kondiiter keskhariduse baasil täituvad väga hästi. 

Iseenesest täidetav plaan, ainuke probleem on see, et meie kokkade osakaal majutamise- 

ja toitlustamise valdkonnas on suur ja me maksame ise natuke peale. 

Toomas Undusk- kumma järgi on suurem nõudlus, kas pagar-kondiitri või kondiitri, 

võiks olla näiteks seotud õpe? 

Meeli Kaldma- kondiiter töötab praegu hästi, sest paljud kokad tahavad kondiitrit juurde 

õppida. 

1.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

Meeli Kaldma- need on andmed, mida ma raamatupidamisest saan (lisatud protokollile). 

Soovin saada kontopõhist eelarve seisu, aga siiani pole saanud. Nad ei sisesta andmeid 

kassapõhisesse moodulisse vaid ainult tekkepõhisesse ja seda ei seota teiste moodulitega. 

Tanel Keres- mis sa kassapõhisega teed? 

Meeli Kaldma- ma näeksin jääke ja just detailsete kontode kohta. 

Tanel Keres- sul on vaja teada palju sa oled teeninud ja palju oled kulutanud. 

Meeli Kaldma- ma ei tea, mis kulutuste taga on, kui äkki on raha otsas. 

Tanel Keres- mõte on siis see, et kui vaadata näiteks majandamiskulusid, siis küsimus on 

selles, et kas eelarves on vahendeid, kas sa ei saa ei kassa ega tekkepõhist kokkuvõtet? 

Meeli Kaldma- saan tekkepõhise, aga see ei annaks õiget ülevaadet kulutustest, sest siia 

ei kuulu siis nt jaanuaris-veebruaris tehtud maksed eelmisel aastal tekkinud kulutuste 

eest. 

Tanel Keres- kuidas on teiste koolidega? 

Meeli Kaldma- teised ka ei saa, Luua koolis näiteks peetakse topelt arvepidamist selle 

pärast. Ma kirjutasin ministeeriumile kirja teemal, mida ma näha tahan, aga nemad 

keeldusid sellest, saadeti 36-leheküljeline aruanne, millega polnud kahjuks midagi teha. 

Tanel Keres- saada mulle see info edasi, ma tahan loogikast aru saada. Kuna täpsemat 

infot me ei saa ja kuludest ei tea me midagi, siis arvamust ei saa anda. 

Meeli Kaldma- aasta lõpp tuleb pingeline. 

2.1. Otsustati: arvamust anda ei saa, liikmel Marje Riisil viia info pidajani, kuna antud 

tingimustes puudub kooli juhil võimalus teha otsuseid, sest ülevaade majandustegevusest 

on ebapiisav. 

 

 

 



3. Kooli nõunike kogust uue seaduse valguses 

Marje Riis- sõnum on see, et uue kutseõppeasutuse seaduse järgi muutub kooli juhtimine. 

Kooli nõukogust saab nõunike kogu ja kooli nõukogu on edaspidi laiendatud juhtkond, 

kus on ka õpilaste esindaja.  

Kooli nõunike kogu rakendusakt on valmimisel, meile on antud võimalus käia koos 

vähemalt 2 korda aastas, võib ka rohkem. Meie 3 aastat saab täis novembris 2013 ja siis 

Ülle Laas saadab organisatsioonidele kirjad, kus palutakse määrata esindaja Teko 

nõunike kogusse. Alustatakse samade organisatsioonidega, kogu tuleb kokku 5 aastaks. 

Meeli Kaldma- sisuliselt peab rohkem eeltööd tegema, et tööandjate arvamusel oleks ka 

mingi kaal ja et nad saaksid enne oma kolleegidega läbi arutada. Arvan, et võiks võtta 

nõunike kogule paar inimest juurde pagarite-kondiitrite ja puhastusega seotud 

valdkondadest. 

Tanel Keres- nii kui sa selle määruse saad, siis palun saada meile edasi.  

Igal koosolekul võiks olla mingi kindel teema. Kooli poolt tuleks välja mõelda, mis on 

ootused ja lootused ja millal kohalkäimise ajad. 

Jaan Marjundi- koosolek võiks olla kuskil 3 korda aastas. 

Meeli Kaldma- kooli nõukogu hakkab koos käima iga kuu teisel kolmapäeval. 

Protseduurina ma ei näe põhjust, miks see siinne info ei võiks jõuda kooli nõukoguni, 

võin ise viia või keegi teist esindajana. 

Tanel Keres- teen ettepaneku, et ootame ära määruse ja vaatame siis, mis seal kirjas on. 

3.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

4. 2012/2013. õ-a tulemustest 

Meeli Kaldma- akrediteerimise tulemused rõõmustavad, hindajad käisid majas, loodame, 

et saame akrediteeringu 6 aastaks ka toiduainetetöötluse- ja tootmise valdkonnas. 

Tanel Keres- 2012/2013. õ-a tulemused saatsid sa meile e-postiga (lisatud protokollile). 

4.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek toimub 26.11.2013 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tanel Keres      Evelin Rajasalu 

Juhataja      Protokollija 
           


