
Tallinna Teeninduskooli kooli n6ukogu
protokoll nr. 5

Tallinn 7. detsember 2010.a

Algus: 8.30
L6pp:  10.15
Juhatas: Tanel Keres
Protokollis: Evelin Rajasalu

Vdtsid osa: Jaan Marjundi, Tanel Keres, Toomas Undusk, Marje Riis, Marika Vihermiie,
Angelica Udektill.
Puudus: Valdo Vokksepp.
Lisaks osales: Meeli Kaldma.

Plevakord:

l. Koosoleku avamine.
2. Koosoleku korraldus ja otsustus6igus.
3. Koosoleku pbevakorra kinnitamine.
4. Kooli ndukogu esimehe ja aseesimehe valimine.
5. Eelarve tiiitmisest.
6. Arengukava i.ilevaatus, 201 1.a tegevussuunad.
7. Kooli n6ukogu 20ll.atti6plaani koostamine ja kinnitamine.
8. Jooksvad ktisimused.

Koosoleku avas Jaan Marjundi.

Koosolek on otsustusvdimeline.

KUULATI:

3. Koosoleku piievakorra kinnitamine

3.1. Otsus: Kinnitame tiinase koosoleku piievakorra.

4. Kooli ndukogu esimehe ja aseesimehe valimine

4.1. Jaan Marjundi- kuna ministri 29.11.2010.a kiiskkirjaga nr I164 sai moodustatud

uus kooli n6ukogu koosseis, siis teen ettepaneku valida esimeheks hr Toomas Undusk.

Toomas Undusk- teen ettepaneku valida esimeheks hr Tanel Keres ja

aseesimeheks hr Jaan Marjundi ning sekret[riks pr Marje Riis.

l .

2 .



Marje Riis- sekretiiri valimine pole kohustuslik, seda t66d v6iks ka edaspidi

jiitkata d irektori sekretiir.

Toimus iildine hiiiiletamine.

4.1.1. Otsus: Kooli ndukogu esimees on Tanel Keres (kogus viis poolthii2ilt), aseesimees

on Jaan Marjundi (kogus viis poolth?ialt) ja sekretliri tilesandeid tiiidab direktori sekretiir

Evelin Rajasalu (kogus viis poolthdZilt).

5. Eelarve tiiitmisest

5.1. Meeli Kaldma- riigieelarves on raha 350 000 krooni ja omavahendeid on 520 000

krooni. Kindlad laekumised on tulemas detsembrikuu jooksul summas 1,2 miljonit

krooni. Jooksvate laekumistega on probleeme. Uritame toime tulla.

Meil tuli vastu v6tta mitu otsust, et rahalist olukorda parandada. Koondasime iihe inimese

6pperestoranist 5+ ja 2 inimest Mereakadeemiast ning juuni 201 1 l6pu seisuga loobume

Mereakadeemia toitlustamisest. Kiri on viilja saadetud. Toitlustamisest loobume, kuna

t<jdtame kahjumiga 1,3 miljonit krooni (seis I .1 1.2010). Selle on tinginud asjaolu, et kool

ei ole meile esitanud tellimust tegelike sci<ijate osas, vaid me oleme ise eelmiste niidalate

p6hjal srid,jate arvu prognoosinud. Probleeme on teisigi, nagu niiteks piievaraha suurus,

mis on 55 krooni kolme toidukorra eest. HTM-ile olen esitanud palve suurendada

pdevaraha, mida pole vdimalikuks peetud, kuid raha eralduse reeglite osas ei ole mul

informatsiooni.

Jaan Marjundi- kahjumiga tegutsemine ei ole koolijaoks otstarbekas ja leping

tuleks ldpetada juba varem.

Meeli Kaldma- oleme selgitanud olukorda Mereakadeemia juhtkonnale ja saatnud

kirju ministeeriumi. Siiamaani pole me kokkulepet plevaraha tdstmise osas saanud.

Toomas Undusk- teen ettepaneku Mereakadeemia juhtkonnaga sel teemal veel

vestelda.

Tanel Keres- sekretiir Evelin Rajasalu v6iks saata mulle tutvumiseks

koosto6lepin gu Mereakadeemiaga.

Evelin Raj asalu- saadan tei le elektroon i I iselt.

5.1.1. Otsus: V6tame informatsiooni teadmiseks, arutame edasi ja kohtume

Mereakadeemi a j uhtko nnaga, et leida lahendus kahj um i viihendami seks'

5.2. Toomas Undusk- kuidas on lood dpperestoran 5+-iga?

Meeli Kaldma- leping l6peb aastal2012. Eks peale seda otsustame, mis edasi

saab. On kaks v6imalust, et ldpetada tegevus juba 201I siigisest, kuna avame restorani

Majaka 2 uues majas, v6i tegutseda lepingu lSpuni paralleelselt kahe restoraniga.

Tanel Keres- aga Linnavalitsuse so<igikoht?



Meeli Kaldma- Linnavalitsus jiilb, viiikseid miinuseid on kuna kate on v?iike.

Vdimalik katet suurendada, meniitid muuta.

Marj e Rii s- kuidas mdj utab iimberkorraldam ine praktikat?

Meeli Kaldma- praktikakohtadest puudust ei teki.

Toomas Undusk- tci<iandjad pigem tervitavad seda, et dpilased tulevad kohe

koolist neile praktikale, mitte kooli oma baasidesse.

6. Arengukava iilevaatus, 2011.a tegevussuunad

6.1. Meeli Kaldma- Jtirgmine dppeaasta on meil miinimum vastuv6tt vdrreldes

eelmiste aastatega. See teenib ka kokkuhoiu eesmiirki. Eesti rtihmade dpilaste arv kokku

on peaaegu 60Yo,enne oli pooleks vene dpilastega.

Arengukav a2004-2010 taitmisest: A ja B korpuse renoveerimine on 90olo ulatuses tehtud.

Arengukava oleme teinud aastaks 2015.

Marje Riis- tehke aastaks 2014, kuna stisteemi arengukava l6peb 2A13, siis v6iks

olla maksimaalselt iiks aasta iile.

Meeli Kaldma- v6tan teadmiseks.

Suur muudatus uue maja valmimisega on ahela loomine: teooriatund-tod planeerimine-

ettevalmistav tcici-praktiline td6-l6pptulemus-kliendiga suhtlemine-analiitis tehtud todst-

parendustegevused. Laboritundide tulem j6uab nii dpilass<ioklasse kui ka Opperestorani.

Kool tcicitab nagu ettev6te.

Angelica Udeki.ill- kas 6pperestoran hakkab olema avatud ka linnarahvale?

Meeli Kaldma- ei, ainult tellimuse peale.

Marje Riis- kas kooli tegevuskava on ka koostatud?

Meeli Kaldma- jah, tegevuskava on koostatud aastateks 2011-2013. Hdlmab

teemasid juhtimine, dppeprotsess, majandustegevus, personali arendus, koostci<j

partneritega ja tugistruktuuride t6<j.

Toomas Undusk- kuidas VOTA programm t<i6tab?

Meeli Kaldma- dokumendip6hine toimib.

Kas p6himiiirusesse vdiks kirjutada tasulise 6ppe v6imaldamise?

Marje Riis- tasulist 6pet on teised koolid rakendanud, eraldi pdhimiiiirusesse seda

kirjutama ei pea.

Meeli Kaldma- liibiriiiikimised kiiivad teiste koolidega iihiste 6ppekavade

loomiseks j iitku6ppe vdimaldamise osas.

Karj iiiirikoordinaatori eestvedamisel on kavas moodustada tugikeskus 6pilastele.

Pakkuma hakatakse ndustami steenust sisseastuj atele j a kool i 6p i lastele.

Lisaks tuleb meil viilja t66tada 6petajate staZeerimissiisteem.



Uude perioodijeeb ka 6pilaskodu ldplik renoveerimine, samuti uue maja avamisega

kulude optimeerimine teenuslepingute s6lmimisega.

6.1.1. Otsus: V6tame informatsiooni teadmiseks. Meeli Kaldmal saata arengukava ja

tegevuskava elektrooniliselt kooli ndukogu liikmetele tutvumiseks ja ettepanekute

tegemiseks. Tagasisidet anda direktorile hiljemalt 14. detsembriks 2010.a.

7. Kooli n6ukogu 20ll.a tiiiiplaani koostamine ja kinnitamine

7.1. Tanel Keres- td<iplaan on koostatud kiiesoleva aasta baasil.

7.1.1. Otsus: Kinnitame tddplaani aastaks 201I (lisatud protokollile). Koosolekud

toimuvad:

01.02.201I kell 8.30

17.05.201I  ke l l  8 .30

20.09.2011 kell 8.30

06.12.2011 kell 8.30

8. Jooksvad kiisimused

8.1. Meeli Kaldma- jiirgmise aasta suvel saate kutse meie uue maja avamispeole, mis

toimub 30.08.201 l.a.

Jiirgmine koosolek toimub 1. veebruaril20ll.a Raadiku 10' kell8.30.

(al I ki rj a s t atud di gi t aal s e I t)

Koosoleku juhataja:
(Tanel Keres)

Koosoleku protokollija:
(Evelin Rajasalu)
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Tallinna Teeninduskooli n6ukogu t66plaan 2011. aastaks

01. veebruar 2011

1 . 2010.a tdoplaani tditmisest
2. Ulevaade Eesti Mereakadeemia toitlustamisest
3. Arengukava arutelu ja muudatuste sisseviimine
4. Eelarve 2011
5. Kooli nOukogu 2010 tooaruanne

17. mai 2011

1. Ulevaade eelarvevahendite kasutamisest
2. Praktikabaaside atesteerimise tulemused ja kinnitamine
3. Majandusaasta aruanne 2010 (audit ja tegevusaruanne)

20.september 2011

1 . VastuvOtt201112012 tulemused ja vastuv6tuarvude 2012 kinnitamine
2. Eelarvevahendite kasutamisest
3. Tallinna Teen induskooli struktuurimuudatused
4. Oppekorrald useeski rja m uud atuste kooskOlastam ine
5. 20101201 1 . 6-a tulemustest

6. detsember 2011

1. Eelarve tditmisest
2. 20 12. a tegevussuunad
3. Kooli n6ukogu 2012. aasta tdoplaani koostamine ja kinnitamine


