
                                                                                                                 
 

Tallinna Teeninduskooli kooli nõukogu 

protokoll nr 1-5/5 

 

 

Tallinn       25. september 2012  

       

Algus: 8.30 

Lõpp:  9.50 

Juhatas: Tanel Keres 

Protokollis: Evelin Rajasalu 

 

Võtsid osa: Jaan Marjundi, Toomas Undusk, Marje Riis, Valdo Vokksepp, Tanel Keres, 

Angelica Udeküll 

Puudus: Marika Vihermäe 

Lisaks osales: Meeli Kaldma 

 

Päevakord: 

 

1. Vastuvõtt 2012/2013 tulemused ja planeering 2013 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

3. Õppekorralduseeskirja muudatuste kooskõlastamine 

4. Töötasu korra ja lisade kooskõlastamine 

5. 2011/2012 õ.a tulemustest 

 

 

KUULATI: 

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

Otsus: Kinnitame tänase koosoleku päevakorra. 

 

1. Vastuvõtt 2012/2013 tulemused ja planeering 2013 

1.1. Meeli Kaldma- RKT tellimus tuli täis. Üks rühm jäi avamata. Põhimõtteliselt 

oleme vastuvõtuga rahul (lisatud protokollile). Kartsime põhikoolijärgset vastuvõttu, aga 

õnneks tuli ilusti täis. Oleme 6 kooli seas, kes võttis vastu rohkem õpilasi kui eelmisel 

aastal. 

Järgmiseks aastaks planeerime ühe rühma juurde majutus-toitlustuse, koduteeninduse 

kaubanduse valdkonnas, et koolituskohtade arv säiliks. 

Väljatöötamisel on järgmised uued õppekavad: 

- kodumajanduse valdkonnas põhihariduse nõudeta abikoka õppekava, 40ÕN- tähtaeg 

detsember 2012 



- majutus-toitlustuse valdkonnas toitlustusteenindaja õppekava, põhihariduse baasil 

120ÕN, toetudes praegusele RÕK-ile, tähtaeg detsember 2012 

- kaubanduse valdkonnas jätkata tööd müügiesindaja osaoskustega õppekava 

kinnitamiseks ja töötada välja toidukaupade müüja õppekava 40ÕN, keskhariduse baasil, 

töökohapõhises õppes 

3-4 õppekava ongi maksimum, mida jõuab aastas välja anda.   

1.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks, proovida võiks ka edaspidi 

töökohapõhise kondiitri rühma avamist. Soovitada töötavatele kokkadele. 

 

2. Eelarvevahendite kasutamisest 

2.1. Meeli Kaldma- eelarve täitmisega võib rahul olla (lisatud protokollile). Teatud 

hulk raha tuleb palgafondi teenida omavahenditest, hetkel on omavahendite jääk püsinud 

120-130 tuh € piires, mis on selleks vajalik, et palkasid aasta lõpus välja maksta. 

Omavahendite seis augusti lõpuga oli 52%, loodame täis teenida. Täpselt ei suutnud 

planeerida koolitus ja lähetuskulusid, nende osas on väike ülekulu. IT-s tuleb hange, 

sellepärast ka väike kulu praegu. Siin ei kajastu hostel, mis on hästi teeninud aga kulum 

on suur. Oleme arutanud, kuidas alustada vaikselt investeerimist õpilaskodusse. 

Õpilaskodu juhataja vahetub, eilse seisuga on väga hea kandidaat olemas. 

 Jaan Marjundi- personali kulude osas, kas tulete välja aasta lõpuks? 

 Meeli Kaldma- tuleme välja küll, võibolla saame maksta isegi preemiat, mida pole 

aastaid juba maksta saanud. 

 Tanel Keres- IT hange on üles minemas, kas jõuate aasta lõpuga ära teha? 

 Meeli Kaldma- jõuame küll, peaaegu on hanke tingimused koos. 

 Tanel Keres- põhikooli ja gümnaasiumi seadus on muutumas, sellega ühes ka 

haridusseadus, mis tähendab, et pedagoogist saab õpetaja. Pedagoogilist personali riik 

enam rahastama ei hakka. Kas see asjaolu mõjutab kuidagi ka kutsekooli ja kooli 

eelarvet? 

 Meeli Kaldma- kutsekooli rahastamine on õpilase pearaha, siis koolituskoha 

põhine, meid see ei mõjuta. 

 Meeli Kaldma- 1. jaanuarist kaob linnavalitsuse söögikohas üks töökoht, pole 

eelarvet palga maksmiseks. Söögikohana teenib küll, ei tahetud linnavalituse poolt 

lepingu lõpetamist, sooviti teenusega jätkata.   

2.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

 

 



3. Õppekorralduseeskirja muudatuste kooskõlastamine 

3.1.  Meeli Kaldma- muudatused tõi õppedirektor Tiina Plukk välja 2011/2012 õ.a 

tulemuste dokumendis (lisatud protokollile). 

Õpilastele õpinguraamatuid enam ei väljastata, kuna ÕIS-i süsteem annab õpitulemustest 

väljavõtte. Täpsustatud lisa 3 „Eksamite korraldus“, lisatud tsükliõppes õppimise 

korraldus ja täpsustatud diferentseeritud hindamise rakendamist.  

3.1.1. Otsus: Kooskõlastame muudatused. 

 

4. Töötasu korra ja lisade kooskõlastamine 

4.1. Jaan Marjundi- sendid võiks ära ümardada. 

Meeli Kaldma- teen seda, see on vormiline muudatus rohkem. 

4.1.1. Otsus: Kooskõlastame töötasu korra koos lisadega. 

 

5. 2011/2012 õ.a tulemustest 

5.1.  Meeli Kaldma- hea meel on selle üle, et uue maja süsteem ja toitlustusplokk 

toimib, kasutatakse õppetööd maksimaalselt ära, kõik õpilased saavad kontaktteeninduse 

kogemuse.  

Järgmine aasta tuleb 2 akrediteerimist- pagar-kondiitri ja kaubanduse valdkonnas. 

Õpilasvahetus on hästi toiminud. Edaspidi rakendame 2 projektijuhti, kui üks töötaja 

tuleb tagasi lapsehoolduspuhkuselt, sest tööd on palju. 

 Tanel Keres- punkt nr 10 ütleb, et kodumajanduses (lapsehoidja) sooritas 

kutseeksami väga hästi 0% õpilastest, mida see tähendab? 

 Meeli Kaldma- selgus, et meie kõrgharidusega meditsiinitöötajal polnud eraldi 

esmaabi koolitustõendit. Seega polnud tal vastavat haridust esmaabi õpetamiseks ja ma ei 

tea, kas sellepärast, aga õpilased kukkusid eksamil läbi. Muude osadega polnud lastel 

eksamil probleeme. Nüüd on meil uus litsenseeritud õpetaja olemas. 

 Tanel Keres- mis õpilastest saab? 

 Meeli Kaldma- kooli lõputunnistuse saavad ikka. 

5.1.1. Otsus: Võtame informatsiooni teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek toimub 04.12.2012 kell 8.30 direktori kabinetis. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

  (Tanel Keres)          (Evelin Rajasalu) 
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