
                                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 

protokoll nr. 1-5/2 

 

 

Tallinn       15. mai 2012   

      

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.55 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

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

Vokksepp, Tanel Keres 

Puudus: Angelica Udeküll 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

 

1. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 

2. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kooskõlastamine 

3. Majandusaasta aruanne 2011 (tegevusaruanne) 

4. Vastuvõtuarvude 2012 kooskõlastamine 

5. Praktikakorraldusdokumendi uuendamine 

 

 

KUULATI: 

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

Otsus: Kinnitame tänase koosoleku päevakorra. 

 

1. Ülevaade eelarvevahendite kasutamisest 

1.1. Meeli Kaldma- me ei suutnud ette ennustada suuri elektri- ja küttekulusid (tabel 

lisatud protokollile). Ventilatsiooni reguleerimine on keerukas. Mais ja juunis enam suuri  

arveid ei tule. Algselt oli arvestatud, et tõenäoliselt tuleb lähetuste ja koolituste ülekulu, 

hetkel ca 50 % kulutatud. Sügisel tõmbame koomamale. Õppevahendite kuludes sisalduv 

kutseeksamite tasu tuleb meile tagasi, personalikuludega oleme ilusasti graafikus. 

Omavahendid on üle ootuste kenasti laekunud, hetkel kooli arvel  ca  83 000 €. 

 Jaan Marjundi- milline seis on Linnavalitsuse söögikohas? 



 Meeli Kaldma- hetkel seis selline, et miinust on ca1200 €. Kuid arvestades 

laojääki ja sularahakassa seisu, miinust ei ole. Jälgime tegevust, muidu hea praktikabaas, 

õpilased on rahul, ei tahaks seal toitlustamist ära lõpetada. 

 Marje Riis- kuidas õpilaskodul läheb? 

 Meeli Kaldma- tänu hostelile oleme plussis esimest korda enne hooaega ca 

8000€-ga. Täituvus on 65-70% vahel, kõik toad ei ole hõivatud. Juhtkonnas arutasime 

hinda mitte tõsta uuel õppeaastal. 

IT kulud vaid 0,8%. Tulemas on suurem hange, kuna arvutiklassid ja server on 5 aastat 

vanad juba. Vanad seadmed on meil välja ostetud, eks siis paneme pakkumisele ja 

anname ära. 

 Tanel Keres- kui vana arvutipark on? 

 Meeli Kaldma- B-korpuses on üldjuhul uued, osadel töötajatel vanemad, kuid A-

korpuses 5 aastat ja rohkem vanad.  

1.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

2. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kooskõlastamine 

2.1. Tanel Keres- mis on muutunud? 

 Meeli Kaldma- tabel on ajakohane, saab igal ajahetkel täiendada, pealkirjastatud, 

atesteeritud tähendab, et õpetaja on vaadanud koha üle, veendunud, et on olemas 

tingimused praktikaks ja ka konkreetne juhendaja, kes soovitavalt on läbinud vastava 

koolituse. Tabel on üleval kooli kodulehel parooli all. 

 Tanel Keres- kes on juurde tulnud? 

 Meeli Kaldma- ei oska täpselt öelda, vanad on kustutatud ja tabel uuendatud. 

Kodumajanduses lähevad õpilased esimest korda lapsehoidja kutseeksamit tegema. 

 Marje Riis- kas tabel on õppijale ka nähtav? 

 Meeli Kaldma- on küll. 

2.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks ja kooskõlastame tulemused. 

 

3. Majandusaasta aruanne 2011 (tegevusaruanne) 

3.1.  Tanel Keres- tegevusaruanne sai saadetud liikmetele, pikk ja sisukas jutt. 

 Meeli Kaldma- tegevuste osas panime õppetööle rõhku, projektid on ilusasti tööle 

saanud, tugiprojekt Toetav Teko on hästi tööle hakanud, samuti tugiõpilased. Hetkel pole 

õppenõustajat, uuest õppeaastast loome rühmajuhendaja ametikoha. Rühmajuhendajal 

saab olema mitu rühma, ta tegeleb ainult õpilastega, kutseõpetaja peab olema tunnis ja ei 

saa operatiivselt tegutseda probleemide korral. 



B- korpuse projektist niipalju, et 4 ringil on kaubandusklassi seadmed, mööbli saime 

hangitud kaubandusklassi. Edukaks ei tunnistatud haljastuse hanget, mis läheb uuele 

ringile. Majakujunduse hange ootab lepingu allkirjastamist. Me ei kasutanud kogu 

projektiraha ära, seega vaatasime kriitilise pilguga üle kõik asjad ja juurde tahame veel 

lipumaste, mööblit ja nt metallist kooli nime sissekäigu juurde ning mõned ehituslikud 

lisatööd. 

 Tanel Keres-millist funktsiooni kannab siseaudit, sisekontroll? 

 Meeli Kaldma- arengukavas on kirjas, milliseid indikaatoreid jälgime ja 

analüüsime. See on enesehindamise osa. 

 Tanel Keres- teie aruande järgi on sisekontrolli ülesanne pigem analüüside 

koostamine, mitte tehtud vigade väljaselgitamine. 

 Meeli Kaldma- kui vigadest rääkida, siis meil oli majas riigikontroll ja leiti, et on 

pisivead, mis kõik ei ole meist sõltuvad, kontrolliti põhivara arvelevõtmist, kuid seda oli 

eelmisel sügisel seoses hangetega maksimaalselt ja oli ka vigu. Ka leiti saldoandmikus 

ebatäpsus, mis oli suurusjärgus ca 800€, mis ilmselt oli arvete ebatäpsete kannete 

põhjustatud. 

 Jaan Marjundi- välja on toodud töötajate arv 151, töökohtade arv 141, mis loogika 

selle vahel on? 

 Meeli Kaldma- statistika aruande põhjal kujuneb selline keskmine, inimesi on 

ikka rohkem kui töökohti, sest osad töötavad osalise koormusega. 

 Jaan Marjundi- keskmine palk töötaja kohta, kas on suurenenud või vähenenud? 

 Meeli Kaldma- eelnevate aastatega võrreldes on kukkunud ca 100€ töötaja kohta. 

3.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

4. Vastuvõtuarvude 2012 kooskõlastamine 

4.1.  Meeli Kaldma- põhikooli baasil võtame kokkasid nii eesti kui vene keelega 

õppesse 60 (tabel lisatud protokollile).  

Ühele vene rühmale hakkame andma eesti keeles kutseõpet, valik jääb õpilasele muidugi.  

Sel aastal ei võta töökohapõhiseid kokkasid, kuna töökohas pole juhendajaid, rühmad olid 

väga väikesed.  

Abikoka õppekavast uusimmigrantidele niipalju, et otsustasime kohanemisprogrammi 

mitte sisse panna, vaid eeldame, et õpilane juba oskab keelt. Vastuvõtu kuulutame välja 

septembris või hiljem, rühmas saab olema 12 kohta. 

Plaanis avada erivajadusega vene keelne pagarite rühm, 5 õpilast tuleb Õismäe koolist 

kindlasti õppima aga rühma on vaja veel õpilasi. 



Kirjutasime kokku hulgimüügi ja vahenduskaubanduse müügiesindaja õppekava 

väljundipõhiselt. 

 Marje Riis- uue õppekava nimi peaks tulema riiklikust õppekavast, sellist mina ei 

leidnud kuskilt või on see uues riiklikus õppekavas sees? 

 Meeli Kaldma- nimi tuli meie töörühmalt, see on kutsestandardi loetelus olemas. 

 Jaan Marjundi- õppekava peaks keskenduma ka kaupade turundusväljapanekule 

kaupluses endas ehk promole. Reklaami tegemise/väljapaneku oskustele rõhk panna. 

4.1.1. Otsus: Kooskõlastame 2012 vastuvõtuarvud ning hulgimüügi ja 

vahenduskaubanduse müügiesindaja õppekava. 

 

5. Praktikakorraldusdokumendi uuendamine 

5.1.  Tanel Keres- väga korrektselt kirja pandud. 

 Marje Riis- ja väljundipõhine, mida on keeruline ümber kirjutada. Kiitus teile, 

suur töö on ära tehtud. 

 Tanel Keres- kas on toimunud mingit sisulist muudatust? 

 Meeli Kaldma- täpsemaks muudetud, uued vormid täitmiseks. 

 Toomas Undusk- kui suureks hindad välispraktika osakaalu? 

 Meeli Kaldma- 10% igas rühmast õppeaja jooksul, so igast rühmast 2-3 õpilast, 

selleks peavad meil olema head ja kindlad partnerid.  Euroopas on näiteks indikaatoriks 

10% õpilastest igal aastal. 

5.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek toimub 25.09.2012 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

  (Tanel Keres)          (Evelin Rajasalu) 


