
                                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 

protokoll nr. 1 

 

 

Tallinn       7. veebruar 2012. a  

       

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.50 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Jaan Marjundi, Toomas Undusk, Marje Riis, Marika Vihermäe, Valdo 

Vokksepp, Tanel Keres, Angelica Udeküll 

Puudus:- 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

Kutsutud: Aive Antson, Kristina Johannes 

 

Päevakord: 

 

1. Eelarve 2012 

2. Müüja õppekava kooskõlastamine 

3. 2011. a tegevuskava täitmine 

4. Kooli nõukogu 2011. a tööaruanne 

 

 

KUULATI: 

Tanel Keres- tänane päevakord on eelnevalt tutvumiseks saadetud teile meilile. 

Otsus: Kinnitame tänase koosoleku päevakorra. 

 

1. Eelarve 2012 

1.1. Meeli Kaldma- eelarve number on sama mis 2011. aastal. Eelis on see, et pole 

enam Raadiku, MA ja Niine 2 allüksusi.  

Võtsime vaatluse alla Linnavalitsuse allüksuse. 2011. aasta lõpus oli söögikoht 6000 

euroga miinuses, nüüd ca 200€-ga miinuses. 

Eelmise aasta eelarvejääk oli 10 000 eurot. Arved said makstud. 

Laias laastus on eelarve samalaadselt eelmise aastaga planeeritud. Investeeringutest on 

vaja ehitada siia ja õpilaskodusse prügimajad, toimub autode vahetus, jääb 2 tarbeautot. 

Samuti on eelarvesse planeeritud 2 arvutiklassi arvutite vahetus.  



Palkade osas pole midagi üle jäämas. Majanduskuludes erilist varu ei näe, 

majandusosakond tegi detailse eelarve vajaduse prognoosi, peaksime toime tulema. 

Natuke on raha planeeritud arenduseks nagu kogu kollektiivi 2 päevane väljasõit. 

Peaks täitsa toimiv eelarve sellel aastal olema (lisatud protokollile). 

Plaanis on veel kirjutada projekt õpilaskodu renoveerimiseks. Riik praegu jälgib kui 

suured on meie kulutused õpilaskodule. 

 Tanel Keres- mis on suuremad muutused, näen, et infotehnoloogias, 

õppevahendid? 

 Meeli Kaldma- õppevahendid olid suures osas projektis sees, tegelikult on vajadus 

suurenenud (spordivahendid, mida projektis ei saanud osta) ja tuleb uuendada 2 

arvutiklassi arvutid. 

 Jaan Marjundi- võrreldes eelmise aastaga on koolitoidu summa vähenenud? 

 Meeli Kaldma- vahe umbes 20 000. Eelmine aasta ei tarvitanud me kogu raha ära, 

tagastasime riigile üle 4000 euro.  Sügisel antakse alles esmakursuslaste rahad eelarvesse.   

1.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

2. Müüja õppekava kooskõlastamine 

2.1. Aive Antson- oleme kaubandusvaldkonnaga olukorras, kus RKT napilt täitub ja 

väljalangevus on suur.  

Viisime läbi ajurünnaku töötajate ja õpilaskonna seas ja otsustasime tööd teha oma 

õppekavade kallal, et muuta need sisseastujatele atraktiivsemaks. Hetkel on jutt müüja 

õppekavast põhikooli baasil.  

Ühe võimalusena näeme spetsialiseerumist kosmeetika, parfümeeria, ehituse ja 

spordikaupade müüjateks. Praktika hakkaks olema kaubandusettevõtetes. Koostööst on 

huvitatud sellised ettevõtted nagu Bauhof, Bauhaus, Espak, Spantal OÜ jt. 

 Kristina Johannes- hetkel korrastame sõnavara, suund on sinnapoole, et õppekava 

tuleks lühendada, väljundid panna kirja aktiivse tegevuse kaudu jne. Umbes nädala pärast 

saadan teile elektrooniliselt õppekava tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks. 

 Aive Antson- tekkis veel idee muuta müügiesindaja eriala töökohapõhiseks. 

 Marje Riis- kui pikk oleks õppeaeg? 

 Aive Antson- 1 aasta, õppetöö toimuks 1-2 päeva nädalas ja ülejäänu töökohal. 

Kaubatundmise osa jääks õppest välja. 

2.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

 

 



3. 2011. a tegevuskava täitmine 

3.1.  Tanel Keres- kuna tegevuskava oli teile juba eelnevalt tutvumiseks välja saadetud, 

siis eeldan, et olete sellega tutvunud. 

 Meeli Kaldma- kõik on konkreetselt kirjas mis tehtud ja mis tegemata, majutuse-

toitlustuse valdkond sai täisakrediteeringu 6 aastaks. 

3.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

4. Kooli nõukogu 2011. a tööaruanne 

4.1.  Tanel Keres- teen ettepaneku tööaruande (lisatud protokollile) kooskõlastamiseks. 

4.1.1. Otsus: Kooskõlastame 2011. a tööaruande. 

 

Järgmine koosolek toimub 15. mail 2012. a kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

  (Tanel Keres)          (Evelin Rajasalu) 


