
           TALLINNA TEENINDUSKOOL 

           ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

           Märge tehtud 29.09.2015 

           Juurdepääsupiirang kehtib 28.09.2020 

           Alus: Av TS § 35 lg 2 p 3 

                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõunike kogu 

koosoleku protokoll nr 1-5/3 

 

 

Tallinn      29. september 2015    

     

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.30 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Tanel Keres, Jaan Marjundi, Reelika Eerik, Viiu Magnus  

Puudus: Marje Riis, Marika Vihermäe, Andrus Laaniste, Toomas Undusk 
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Päevakord: 

1. Vastuvõtt 2015/2016 tulemused ja planeering 2016 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

3. Õppekorralduseeskirja muudatuste arutelu 

4. 2014/2015. õ-a tulemustest 

 

KUULATI: 

1. Vastuvõtt 2015/2016 tulemused ja planeering 2016 

Meeli Kaldma- kaubanduse valdkonnas ei müü enam madalama taseme õppekavad ja see on üle 

Eestiline probleem. Mida teha erialade puhul – kas nimetada müüja, klienditeenindaja? 

Müügikorraldaja eriala sisaldab endas nii neljandat kui ka viiendat kutseõppe taset. Meil on vaja ühel 

hetkel õppekava tasemete osas lahku lüüa – enne viiendat taset peab olema täidetud neljas tase.  

Kooli töötajad käisid kevadel enne suvist vastuvõttu tegid tööandjatega kohtumisi, promosid 

kaubanduse erialasid, kuid see ei toonud loodetud tulemust.  

Väga raske oli täituvus toitlustusteeninduse erialale ja pagar, kondiitri erialale – põhikooli baasil, 

eestikeelne õpe. Kokarühmad tulid ilusti täis. Sel aastal moodustasime 20-sed rühmad ja praktilises 

tunnis on sellest sügisest abiõpetaja juures. Vaatame, kuidas see toimib. Abiõpetaja ülesanne on ka 

järelvastajatega tegelemine, põhiõpetaja ülesanne see ei ole.  

Järgmine nädal on meil vastuvõtukomisjoniga oluline koosolek, kus me paneme paika järgmised 

suunad vastuvõtuks. Otsustas, et edaspidi ei arvestata töökohapõhiste projekist vastuvõetavate 



õppekohtade täitmisel RKT plaanitäitmist, see annab võimaluse moodustada kohe projektipõhiseid 

rühmi.  

Plaan on vastu võtta õpilasi puhastusteeninduse juhendaja erialale ja võibolla toateeninduse? Ja kolmas 

müügikorraldajate rühm praeguse kahe asemel.  

Õpilaste vähesust on aga märgata, kuigi asi pole veel väga hull. 

Reelika Eerik- üsna tugevalt on esindatud koolitusturul ka Erateeninduskool, võibolla võtavad osa 

klientuuri nemad ära? 

Meeli Kaldma- võimalik, aga neil pole tasemeõpet. Probleemsem on siiski eesti rühmade täituvus, vene 

rühmad täituvad kenasti.  

Tanel Keres- nii et õpilaste arv väheneb? 

Meeli Kaldma- jah, mis oli ka prognoositud ja eriti on probleeme põhikoolijärgsete õpilastega. 

Viiu Magnus- kas migrantide õppele on ka juba mõeldud? 

Meeli Kaldma- meile ei ole see migrantide teema eriti jõudnud, aga praegu anname läbi 

täienduskoolituse eesti keele õpet neile õpilastele, kes soovivad juurde õppida. Valmisolekut meil 

migrantide õpetamiseks oleks, aga sotsialiseerumise toetaja-õpetaja peaks olema täitsa eraldi. 

Soomes on heaks näiteks eelaasta võimalus, kus õpilane teeb esmalt ära üldaineid ja keeleõpet ning siis 

läheb erialasele õppele üle. Me oleme seda palju kordi ministeeriumiga kohtumisel toonitanud, et ka 

meil võiks olla õppetöö selliselt korraldatud. 

Jaan Marjundi- eks reklaamiga on vaja kogu aeg tegeleda, et hoida kooli n-ö pildil. 

1.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks (vastuvõtu hetkeseis lisatud protokollile). 

 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

Tanel Keres- kas tulete välja? 

Meeli Kaldma- nii ja naa, töötasufondiga oleme arvestanud, et saame kasutada omavahendeid aasta 

lõpus, praegu on 70 000 € arvel, seega meil on praegu varu olemas.  

Tanel Keres- mitu hankijat sul toidu osas on? 

Meeli Kaldma- paarkümmend. 

Majanduskuludega oleme enam vähem paigas eelarveliselt. Personalikulud suurenesid, sest omatulude 

arvelt tõstsin töötasusid. 

Tanel Keres- omatulude täitmist võiks ka aruandesse edaspidi panna. 

Meeli Kaldma- omatulu on väiksem hosteli arvelt – kliente vähem. 

2.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks (eelarve täitmine lisatud protokollile). 

 

3. Õppekorralduseeskirja muudatuste arutelu 

Meeli Kaldma- tegime õpperühmad väiksemaks. Enam pole viit õppeperioodi, vaid neli –perioodis 9 

tundidega + hindamisnädal. See kehtib uute õppekavade puhul, enamus õpilasi on juba uuel õppekaval. 



Karmistasime hindamist, võlad peavad olema likvideeritud järgmise perioodi jooksul ja praktikad 

hakkavad olema jooksvad, nädalas 2+3 teooriapäeva+praktikapäeva. Eelmine aasta juba proovisime 

nii, õpilastele meeldis – praktika ja teooria rohkem käsikäes.   

Jaan Marjundi- kui suur on abiõpetaja koormus? 

Meeli Kaldma- 1000 tundi aastas, hetkel pole üht täit koormust veel jagatud. 

3.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks (muudatused lisatud protokollile). 

 

4. 2014/2015. õ-a tulemustest 

Meeli Kaldma- arengukavast, ministeerium muutis nüüd sügisel reegleid ja selle tulemusena tuleb kava 

täiendada. Põhimõtteliselt on arengukava aprillis vastu võetud ja kinnitatud. Kooli optimaalne suurus 

tuleb fikseerida. Hea on see, et kooli arengukava on meie sisemine kokkulepe. Arendusosakond töötab 

kenasti, täienduskoolituse maht suurenes, kuigi võiks suureneda veelgi. 

26.02.2016 on meie juubeliüritus ja vilistlaste pidu, olete kõik oodatud. Jälgige reklaami.  

Projektide puhul pean suureks saavutuseks seda, et saime kuni aastani 2020 rahvusvaheliste projektide 

harta staatuse, mis tähendab, et projektijuht ei pea enam kirjutama uut projekti iga õpilasvahetuse 

kohta, vaid ainult taotluse ja koole st partnereid saab valida jooksvalt. Selleks õppeaastaks saime 

õpilasvahetusprojekti 53-le õpilasele. Rahvusvahelises mõttes on meil uksed lahti, tuleb lihtsalt leida 

võimalused. 

Sai uuendatud IT vahendite baasi – projektorid, tahvlid. Need on saadud ESF fondide vahendusel. 

Viiu Magnus- mitme õpilase jaoks on kool ehitatud?  

Meeli Kaldma- kool on ehitatud max 1200-le õpilasele vanade normide järgi, aga me eeldame, et see 

on 1000-de õpilase piires. Eks me peaksime täiskasvanute haridust siia juurde rohkem võtma. Ega me 

õpilaste arvus alla 900 ei tahaks kukkuda. 

Viiu Magnus- teie majas viiakse läbi toote tehnoloogia esitlusi, kas see käib ka täienduskoolituse alla? 

Meeli Kaldma- kui see on meie poolt välja kuulutatud ja kooli kodulehel üleval, siis küll. 

Viiu Magnus- kui palju on teil kindlaid rahvusvahelisi partnereid?  

Meeli Kaldma- neid on erinevatest riikidest, täpse arvu pean küsima projektijuhilt, kuid õpilased käivad 

praktikal Itaalias, Prantsusmaal, Inglismaal, Soomes, Hollandis, Saksamaal. 

4.1. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks (õppeaasta tulemused ja praktikakokkuvõte lisatud 

protokollile). 

 

Järgmine koosolek toimub 08.12.2015 kell 8.30 direktori kabinetis. 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tanel Keres       

Juhataja      Evelin Rajasalu 

            Protokollija 


