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Tallinna Teeninduskooli kooli nõunike kogu 

koosoleku protokoll nr 1-5/3 

 

 

Tallinn      30. september 2014    

     

Algus: 8.30 

Lõpp:  10.00 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Tanel Keres, Marje Riis, Marika Vihermäe, Jaan Marjundi, Andrus Laaniste, Viiu Magnus 

Puudus: Toomas Undusk, Reelika Eerik 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

1. Vastuvõtt 2014/2015 tulemused ja planeering 2015 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

3. Õppekorralduseeskirja muudatuste arutelu 

4. 2013/2014. õppeaasta tulemustest 

 

KUULATI: 

1. Vastuvõtt 2014/2015 tulemused ja planeering 2015 

Meeli Kaldma- probleemseks jäi kaubanduse valdkond, kus me 1 rühma ei avanud, tegime ühe suure 

müügikorraldajate rühma, aga peame aasta jooksul avama veel ühe rühma, muidu jääb plaan täitmata. 

Vanemkelnerisse saime 16 õpilast kokku (tabel lisatud protokollile). 

Andrus Laaniste- kas see vanemkelner eeldab mingit eelnevat haridust? 

Meeli Kaldma- kelneri haridust või VÕTA korras tõendust. 

Viiu Magnus- kui suur on maksimaalne õpilaste arv rühmas? 

Meeli Kaldma- kuni 30 õpilast. 

Kaubanduse vähene vastuvõtt ei ole ainult meie probleem, see on üleriigiline ja vähenenud viimaste 

aastatega 50%. 

Comarket käis meil tegemas oma motivatsioonipäeva ja oli näha, et inimesed pole harjunud koolipingis 

istuma. 

Andrus Laaniste- see on sellepärast, et inimesi võetakse tööle tänavalt, samuti ka kelnereid. On vaja 

kohta täita ja haridus jääb tahaplaanile. 



Meeli Kaldma- tööandjad ütlevad, et oleks väga hea, kui õpe oleks töökohapõhine. 

Marje Riis- olete planeerinud kooli vastu võtta 552 õpilast, avaldusi laekus 669 ja vastu olete võtnud 

444 ehk vähem kui planeeritud. 

Meeli Kaldma- palju oli neid, kes esitasid avalduse kuid ei ilmunud vestlusele. 

Tanel Keres- järgmiseks korraks võiks teha avalduste analüüsi isikupõhiselt, oleks huvitav tulemusi 

vaadata. 

Meeli Kaldma- järgmisel vastuvõtukomisjoni koosolekul tehakse detailne analüüs, selle käigus teeme 

ka selle analüüsi ära teile esitamiseks. 

Tanel Keres- kuidas see lisavastuvõtt reaalselt välja näeb, kui õppureid kaubandusse ei tule? 

Meeli Kaldma- teeme koostööd ettevõtjatega, turundusplaan on juba välja mõeldud, tahaksime 

koostööd teha ka nende ettevõtjatega, kes pole töötajaid meile kunagi saatnud õppima.  

1.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

Meeli Kaldma- eelarvega oleme graafikus, riigieelarvlised vahendid on otsas, elame omatuludest (tabel 

lisatud protokollile). Muretsema panid meid õppevahendid ja nende ülekulu, aga kuna need on kõik 

vajalikud vahendid, siis ei saa nagu nuriseda, muidugi tuleb edaspidi täpsemalt planeerida. 

Detailanalüüsi praegu tehakse. Avasime hotellitoa ja köögi kõrvale ühe ruumi õppetöö läbiviimiseks ja 

arvan, et ülekulu võis tekkida ka sellest. 

Üldine arutelu eelarve teemal. 

2.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

3. Õppekorralduseeskirja muudatuste arutelu 

Meeli Kaldma- lisandus kutsehariduse ainepunkti EKAP-i arvestus, hindamine muudeti selliselt, et 

õpetaja hindab õpilasi iga 40 tunni tagant (slaidid lisatud protokollile). 

Marje Riis- kas vaidlusküsimused on sees? 

Meeli Kaldma- eeskirjas peaksid olema need punktid küll sees. 

3.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

4. 2013/2014. õppeaasta tulemustest 

Meeli Kaldma- saatsin teile ülevaate (lisatud protokollile). Oli tihe tööaasta, oli palju struktuurseid 

muudatusi, vahetusid välja arendusjuht ja homme vahetub IT-juht.  

Uuendasime õppekorralduseeskirja, õppekavade reformi projekti raames uuendatakse järk-järgult 

õppekavu ja koostatakse uusi. 

Andrus Laaniste- kas meisterkondiitri õppekava on jätkuõpe? 

Meeli Kaldma- jah, see on jätkuõpe. 



Andrus Laaniste- see on mõtlemise koht, sest kõik mis puudutab restorane on patisserie (magustoidu 

kokk) ehk laiapõhjalisem kui kondiiter, selliseid inimesi eesti turul praktiliselt üldse ei ole. 

4.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek toimub 2. detsember 2014 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Tanel Keres       

Juhataja      Evelin Rajasalu 

            Protokollija 


