Tegevus

Vastutaja

Täitja

Tulemuslikkuse mõõdik

Tähtaeg

Täitmise tulemuslikkus

Tallinna Teeninduskooli arendusosakonna tööplaan 2016/2017 õppeaasta
Eesmärk 1 Teko võimaldab tööturu vajadustega arvestavat ja elukestvale õppele orienteeritud kutseharidust ja koolitust õpilastele ja koolivälistele huvigruppidele.
Eesmärk 2 Teko väärtustab oma töötajaid ja toetab nende arengut.
Eesmärk 3:Teko kasutab ressursse õppekasvatusprotsessi arendamiseks säästlikult ja tulemuslikult.

J

Õppe‐ja kasvatustegevus ja neid toetavad tugiteenused

J
J

16
16

Alaeesmärk 1.6: Eestikeelsele õppele ülemineku toetamine
Pakkuda võimalusi keeleliseks
Meeli Kaldma
Astrid Maidla
integreerimiseks läbi koolielu
sündmuste korraldamise.

J

16

Lahtiste uste päev

J

22

Alaeesmärk 2.2: Loovust, innovatsiooni ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamise toetamine

J

22

Sissetuleva õpirände elavdamine,
koostööprojektideks võimaluste
leidmine.

J

22

J

Anna Korotenko

Jana Tšernomorskaja, Lahtiste uste päev on toimunud, osalenud vähemalt 40 12 aprill 2017
kooli .
juhivõpetajad,
tugikeskus,
erialaõpetajad

Õ
Õ
Kirjutatud PRÕM tegevus 8.8 "Keeleõppe tegevused
edukamaks toimetulekuks tööturul" projekt, mille raames
asus eesti keelt õppima 80 mitte eesti emakeelega õpilast,
kursuse lõpetas 77 õpilast.
Kokku oli esindatud 27 kooli (111 ankeeti). Koos
Õ
eraldiseisvate külastustega kokku on rühmi käinud... koolist.

Õ

Astrid Maidla

On esitatud vähemalt üks taotlus kummaski
kategoorias.

Digivahendite kasutamise koolitused
Meeli Kaldma
pedagoogilisele personalile vastavalt
pedagoogilise personali koolitusplaanile

haridustehnoloog

Pedagoogiline personal on koolitatud, nendele on
2016/2017 õa
jagatud materjalid. Individuaalne tugi on igapäevaselt
kättesaadav, õpitoad jätkuvad.

22

Digivaramu loomine Moodles ja
kasutajaoskuste suurendamine

Meeli Kaldma

haridustehnoloog

Digivaramud on kasutuses ja õpetajate isiklikud
eesmärgid saavutatud vastavalt sügisel püstitatule

2017 juuni

Moodles avatud võimalus digivaramu loomiseks,
kasutusaktiivsus madal õpetajate hulgas

Õ

J

22

E‐õppealane küsimustik õpilaste seas

Meeli Kaldma

A.Viljus

Küsimustik on loodud ja vastamiseks valmis. Kevadel
võrrelda küsimuste tulemusi kooli nõukogus

sügis 2016 ja kevad 2017

Rahuloluküsimustikus ei olnud konkreetselt küsimust e‐
õppe kohta, kuna selle osakaal on õppes väike ja
haridustehnoloog vahetus sel õppeaastal

Õ

J
J
J

14
14

J

14

J

14

Toetada välispraktikal osalevate
õpilaste sotsiaalset oskust

J

14

Projektikogemuste edastamine
õpilaselt õpilasele

J
J
J

110
110

J

110

Paindliku õppekorraldusega
täienduskoolituse pakkumine (ÕK
pikkus, õppevormid, õppimise koht,
aeg); uued õppekavad

J

110

J
J

111
111

J

111

J

112

Koos tööandjatega ning
Meeli Kaldma
Helina Alliksaar
2x aastas on juhtivõpetajatele tutvustatud tööandjate jaanuar, mai
koolitusvajadusi
juhtivõpetajatega on kohtumisted
täienduskoolitusvajaduse
kaardistamiseks.
Alaeesmärk 1.11: Teko kaasab vilistlased õppeprotssessi läbiviimisesse ja kooli arendamisesse
Vilistlastega koos ühistegevuse
Meeli Kaldma
Jana Tšernomorskaja; Põhimõtted on kokku lepitud ja avalikustatud ja
jaanuar 2017
korraldamine, põhimõtete
tegutsetakse selle järgi
väljatöötamine
Kooli kodulehele / stendile vilistlaste
Anu Uusmaa
Kaido Tiits,
Iga eriala kohta olemas üks värske vilistlas‐ või
õ/a
edulood ja hilisemad saavutused
õpilaslugu.
Alaeesmärk 1.12: Teko on sotsiaalselt sidus, sh rahvusvahelises mõõtmes

J

112

Sõnastada kooli partneritega tegevuste Meeli Kaldma
ühisosa ja koostada koostööprogramm

Meeli Kaldma

Kohtumised on toimunud.

õ/a

J

112

Anu Uusmaa

Kontaktidele on edastatud regulaarselt infot

õ/a

J

112

Kooli eesmärkide ja tegevuste
Meeli Kaldma
teadvustamine partneritele (KOV,
koolid) ‐ kutsehariduse maine tõstmine
regulaarsete kohtumiste ja
Toetada välispraktikal ja
Meeli Kaldma
välisprojektides osalemist
suurendame/uuendame partnerite ringi

Astrid Maidla

Praktikapartnerid on leitud, suhted head. Leitud
partnerid Belgias ja Hispaanias.

õ/a

Uus õpirändeprojekt "Mobiilne Teko 3" toob kaasa 7 uut
ÕHOV
partnerkooli ‐ uued riigid Rootsi, Taani, Austria,
Prantsusmaa, Island, Küpros, lisaks uus partner Saksamaal.

J

112

Teko hoiab ja loob kontakte
Meeli Kaldma
tööandjatega, kes on abiks ressursside
suurendamisel ja tööealise elanikkonna
koolitamisel

Helina Alliksaar

*Võimalusel osaleda vähemalt 3 koolitustellimuse
hankel ( hankelepingud sõlmitakse kalendriaastaks).
* Täienduskoolitustel osalejatel on soovi korral
võimalus sooritada kutseeksam.
* Tööjõuvajadusest lähtuvalt on erinevad koolitused.

õ/a

Täienduskoolitus on 2017 aastal osalenud kahel hanke,
PR
millest rahastus saadi ühele koka koolitusele eesti keeles.
Koostöös Eesti Töötukassaga on lõpetajatel võimalus
sooritada Abikokk 3 kutseeksam, Kõik koolitusel osalejad on
seda võimalust kasutanud ning kutseeksami sooritanud.

J

112

RKT koolituste pakkumine

Meeli Kaldma

Helina Alliksaar

RKT taotlus on esitatud vastavalt kooli võimalustele,
koolitused toimuvad vastavalt taotlusele

2017 kalendriaasta

PR
2017 aastal rahastati 22 erinevat koolitustmahus 20‐75
tundi, nendest toimunud on 16 erinevat koolitust. Esimest
korda oli 2017 aastal koolitustellimus terve kalendriaasta
peale, sügisel oli võimalus korrigeerida ja lisataotlus esitada.

J

112

Luua materiaal‐tehniline baas, mis
võimaldaks rahvusvahelist ja
koolidevahelist õpet (videoloeng, e‐
kursus, digiülekanded)
Personali arendus

Margus
Puustusmaa

Sergei Ustrikov

Võimalused on loodud. Töötajad ja õpetajad on
läbinud vastavad koolitused.

2018 sügis

Wordpressi baasil on loodud veebileht Meistrite Gild ‐
http://mg.teeninduskool.ee/ Muu lahendus vajab eraldi
serveri kasutuse võtmist või renti. Töö jatkub.

J

Meeli Kaldma

Õpilaste rahulolu keelelise integreerumisvõimalustega õ/a
on kõrge (vähemalt 50% vastajatest hindab heaks)

Õppetööväline huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus
Alaeesmärk 1.4: Õpilane tahab Tekos õppida
Õpilaste kaasamine kooli tegevuste/
Meeli Kaldma
sündmuste korraldamisse ja osavõtmise
aktiviseerumine
Õpilasomavalitsuse tegevuse
Meeli Kaldma
aktiviseerimine

õ/a

Esitatud on Erasmus + õpirändeprojekt "Mobiilne Teko 3" ‐ Õ
rahastus saadud 67 õpilase ja 18 õpetaja õpiränneteks.
Esitatud taotlus Eramsus + KA2 kootööprojekt ‐ Teko on
partner. Vastu on võetud 15 välisõpilast (4 gruppi, kolmest
partnerkoolist ‐ koka, hotelliteenindaja, müügitöö ning
turismierialadelt). Kooli on külastanud uued partnerid
Rootsist, Taani kahest koolist, Belgiast, Küproselt ning
Soomest.
Haridustehnoloog vahetus, uus asus tööle märts 2017
Õ

Jana Tšernomorskaja; Õpilaste aktiviseerimiseks auhindade väljapanek
aktiivsematele rühmadele

õ/a

Koostatud õpilaste jaoks eraldi sündmuste kava,
avalikustatud nende inforuumis, õpilased kaasatud

Jana Tšernomorskaja Õpilaste omavalitsuse tegevus on nähtav kooli
tasandil, esindajad osalevad kooli tegevuses

õ/a, esindajad määratud
oktoobris hiljemalt

ÕHOV
Osaliselt täidetud. 07.10. toimus esmakohtumine
õpilasesindusega, kus osales 12 õpilast. Kuna õpilased
viibisid vaheldumisi praktikal, tundidel või võistlustel, siis oli
väga keeruline koondada tegevust. Veebruariks 2017 jäi ÕE‐
s neli aktiivset õpilast, kes korraldasid ka sõbrapäeva
postkontori ja pildistamise. Kevadel ÕE kohtumisi enam ei
toimunud, kuna polnud huvijuhi eestvedamas ning õpilased
olid hõivatud lõpueksamite ettevalmistustega.

Meeli Kaldma

Astrid Maidla

Õpilased on hästi instrueeritud ja tulevad toime
õpirändel

õ/a

Anu Uusmaa

Kaido Tiits, Astrid
Maidlla

Õpilased jagavad projektides osalemise kogemusi
teabepäeval tulevastele õpiränduritele

jaanuar 2016

Õpilastele on kaasa antud juhised ja kontaktandmed, kelle ÕHOV
poole ettetulevate küsimuste ja probleemidega pöörduda.
Projektijuht on loonud iga grupi ja õpilasega Facebooki
vestluse, mille kaudu õpilane saab kiirelt ühendust ja oma
küsimustele vastused. Samuti võimaldab see projektijuhil
välispraktika kulgemisega kursis olla. Õpilased on toetatud.
Praktikalt tagasitulles on õpilased iseseisvamad ja
vastutusvõimalisemad, nad on õppinud ettetulevate
probleemidega hakkama saama ja nende enesekindlus on
seeläbi tõusnud.
Õpilased on oma välispraktikatel pidanud blogisid ‐ valmis 5 ÕHOV
uut blogi. Õpilased saatsid praktikal olles kooli oma
videotervitused. Nii blogid, kui videod on üleval kooli
kodulehel ‐ Erasmus + projekti all. Peale välispraktikat
koostas iga grupp oma praktikast piltidena poster‐plakati,
mis on üleval kooli koridoris.
PR
PR
Tagasisisidesüsteem ei ole hetkel kodulehel kättesaadav,
PR
osalejad kirjutavad käsitsi. Planeerime kodulehega
integreerida tagasiside 2018 I poolaasta.

Suhted avalikkusega ja koostööpartneritega
Alaeesmärk 1.10: Teko pakub tööturu vajadustest lähtuvat täienduskoolitust
Meeli Kaldma
Helina Alliksaar
Loodud täienduskoolituse
tagasisidesüsteem ja koolitatavate
andmebaas
Meeli Kaldma

Helina Alliksaar

Teko kodulehel on täienduskoolituste juures tagasiside detsember 2016
andmise võimalus. Koolituste lõpetades vähemalt 80%
lõpetanutest on andnud tagasisidet. ÕIS‐s on olemas
koolitatavate andmebaas.
1‐3 uut paindliku õppekorralduse ja uute teemadega jooksvalt terve aasta
lühikursust kuus

RKT kursuste raames on välja töötatud uued õppekavad nii PR
tasuta kursusteks kui tasulisteks. Kaubanduse valdkonnas 3
uut koolitust, Majutamise‐ toitlustamise ja
toiduainetetööstuse valdkonnas 2 uut koolitust,
Iluteeninduse valdkonnas 2 uut koolitust.
Ei ole toimunud
PR

Töö vilistlatega juhuslik, eestvedamine puudub

PR
PR

Hetkel ainult juhuslikud artiklid

PR
PR

Kooli partnenrid on olemas, kuid süsteemset tegevust kogu PR
kooli ulatuses ei toimu, koostöö juhtivõpetajate ja
toitlustuse tasandil olemas
PR
Uuel kodulehel on avalikustatud kõik kooli olulised
dokumendid, arengukava, missioon, visioon ja eesmärgid.

17

Alaeesmärk 1.7: Iga töötaja on Teko positiivse maine kujundaja

J

17

Ühistegevuse toetamine infokirjaga ja
ühiste kommunikatsioonisõnumite
edastamine

J
J

18
18

Alaeesmärk 1.8: Loovust, innovatsiooni ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine
juhtkonna liikmed
Erialavõistlused toimuvad. Juhtkonna toetusel ja
Jätkata erialavõistluste läbiviimist ning Meeli Kaldma
muutuvad traditsiooniks
arendada välja ka uusi: Teko leib,
alkoholivabade kokteilide valmistamise
võistlus jmt

J

18

J

18

A

19

Sotsiaalmeedia vk.com gruppi
huvijuht
Jana Tšernomorskaja uudised ilmuvad õigeaegselt, lugejate arv kasvab
(https://vk.com/teeninduskool)
h ld i
Liina Nurme
erialaõpetajad, Jana Tegutsevad õpilasfirmad on loodud., osaletud
Koostöös õpilasesinduse ja
Tšernomorskaja
jõululaadal jt turundussündmustel
ettevõtlusõpetajaga õpilasfirmade
loomise ning tegevuse toetamine ja
õ likk 1.9: Ondvõetud
i kasutusele kogemuspõhised õppemeetodid taseme‐ ja täiendusõppe läbiviimisel
Alaeesmärk

A

19

Tööandjate, välislektorite ja oma eriala Meeli Kaldma
professionaalide kutsumine
täienduskoolituse õppetöö läbiviimiseks
ja oma kooli õpetajate arenduseks

J
J

23
23

Alaeesmärk 2.3: Töötaja on väärtustatud
Töötajate ootuste kaardistamine ja
Meeli Kaldma
arvestamine töös

A

23

Töötajad kasutavad rahvusvahelist
kogemust oma töös ja jagavad seda
kolleegidega

J
J

11

Eestvedamine ja juhtimine
Alaeesmärk 1.1: RKT on täidetud planeeritud ja analüüsitud juhtimistegevuse kaudu

J

11

Realistliku RKT koostamine

J

11

Koostöös õpetajatega ühtse sobiva
Anu Uusmaa
virtuaalse inforuumi kokkuleppimine ja
kasutuselevõtt

J

113

Alaeesmärk 1.13: Juhtkond kasutab oma töö parimaks soorituseks kaasaegseid koolitusvõimalusi

J

113

Kooli nõukogu liikmetele
arendusseminar või koolitus

J

114

Alaeesmärk 1.14: Kutseõppeasutuse kujundamine kutset andvaks koolituskeskuseks

J

114

J

114

Moodulite kaupa õppides saab
omandada kutset täienduskoolituses
Praktika juhendajate koolitamine

J
J

21
21

J

21

J

21

Toetada töötajaid kutsetunnistuse
taotlemisel, töötada välja
kutsestandarditest lähtuv tasustamise

J

32

Alaeesmärk 3.2: Õppekeskkond võimaldab saavutada õppekavade eesmärke

J

32

Raamatukogu ja restoranimööbli
uuendamine

J

32

Tahvelarvutite kasutuselevõtt,
Meeli Kaldma
koolitused kasutuselevõtu korralduseks.

J
J

34
34

Alaeesmärk 3.4: Õppijate arv on stabiilne tõhusa turundustegevuse tulemusel
Meeli Kaldma
Anu Uusmaa
Reklaamkanalite efektiivsuse
hindamine, turundustegevuste
kokkuleppimine
Tallinna Teeninduskooli haldusosakonna tööplaan 2016/2017 õppeaasta

H
H
H

2
21
21

H
H

23
23

Eesmärk 2 Teko väärtustab oma töötajaid ja toetab nende arengut
Alaeesmärk 2.1: Töötaja areng on toetatud
Koolitusvajaduste kaardistamine ja
M.Puustusmaa
M.Puustusmaa
koolitus eneseanalüüsist lähtuvalt
P.Pajula
T.Muhel
individuaalse lähenemisega
Alaeesmärk 2.3: Töötaja on väärtustaud
Töötajate ootuste kaardistamine ja
M.Puustusmaa
M.Puustusmaa
arvestamine töös
P.Pajula
T.Muhel

H

23

Tunnustamine

H
H

3
3

H
H

32
32

H
H

32
32

Eesmärk 3: Teko kasutab ressursse õppekasvatusprotsessi arendamiseks säästlikult ja tulemuslikult
Teko hoiab ja loob kontakte
M.Puustusmaa
P.Pajula , T .Muhel
eelarve tasakaalus
tööandjatega, kes on abiks ressusside
suurendamisel
Alaeesmärk 3.2: Õppekeskkond võimaldab saavutada õppekavade eesmärke
Väikevahendite ja tarvikute
P.Pajula
P.Pajula, S.Seljugin
Uued töövahendid kvaliteetse õppe läbiviimiseks
uuendamine õppeköökides
M.PuustusmaaP.Pajula, S.Seljugin
Uued sobivad lauad õppepraktika läbiviimiseks
Õpperestorani laudade vahetus
Seadmepargi hooldus ja
M.Puustusmaa
P.Pajula
S.Seljugin õpilaste rahulolu koolikeskkonnaga
väljavahetusplaani koostamine

H
H

33
33

Alaeesmärk 3.3: Majanduskulud on alanenud ja eelarvest on kinni peetud ressursisäästliku tegutsemise ja anlüüsilkkond võimaldab saavutada õppekavade eesmärke
Serveri vahetus
M.Puustusmaa
S.Ustrikov
Arvutite töö tõrgeteta
IV kv 2016

Server välja vahetatud

H

33

Avaliku printimisteenuse pakkumine
õpilastele ja kooli töötajatele

H
J
J
J

33

J

22

J

22

J
J

11
11

J

11

J

11

J

11

J
J

31
31

Alaeesmärk 3.1: Teko teeb koostööd tööandjatega, vilistlaste ja partneritega et suurendada kooli eelarvelisi ressursse.
Täienduskoolituse kursuste
Meeli Kaldma
Helina Alliksaar
Täiendkoolituses on arvesse võetud tehtud
oktoober
mitmekesistamine
ettepanekuid, näitajad vastavad arengukavas toodule

J

31

Täienduskoolituse küsimused

J
J

111
111

J
J

15
15

Alaeesmärk 1.11: Teko kaasab vilistlased õppeprotssessi läbiviimisesse ja kooli arendamisesse
Süsteemsed kohtumised vilistlaste
Meeli Kaldma
Helina Alliksaar, Jana Sidustegevused vilistlastega on süsteemselt
esindajatega
Tšernomorskaja,
korraldatud
Krista Kalmus,
juhtivõpetajad
Alaeesmärk 1.5: Edasiõppijate ja lõpetanute hõivatuse tõstmine
Turundussõnumite kokkuleppimine
Meeli Kaldma
infojuht
Sõnumid on kokku lepitud ja kõiki informeeritud,
kuidas kasutada

J

15

Toitlustuse valdkond

Tiina Plukk

Anne Mäe

J

15

Majutuse valdkond

Tiina Plukk

Kristi Leinus

detsember

J

15

Kaubanduse valdkond

Tiina Plukk

Aive Antson

jaanuar

J

15

Teeninduse valdkond

Tiina Plukk

Kaimar Palm

veebruar

J
J

15
15

Õppekavatöö
Üldainete valdkond

Tiina Plukk
Tiina Plukk

Kristina Johannes
Ilona Säälik

mai

J
J
J

15
34
34

Toidutöötluse valdkond
Tiina Plukk
Eha Martma
Alaeesmärk 3.4: Õppijate arv on stabiilne tõhusa turundustegevuse tulemusel.
Uute õpilaste leidmiseks on koostatud Meeli Kaldma
A.Uusmaa
turundusplaan ja taktika

J

34

Vastuvõtukorraldus

J
J
J

34
112
112

J
J

17
17

J

17

J
J

114
114

J

114

J

114

J

114

J
J

113
113

J

23
23

Alaeesmärk 2.3: Töötaja on väärtustatud
Töötajaid tunnustatakse hea töö eest Meeli Kaldma

infojuht

Parimaid töötajaid on tunnustatud jooksvalt kui ka
aasta töö eest

mai‐juuni 2017

J
J

21
21

Alaeesmärk 2.1: Töötaja areng on toetatud.
Töötasustamise korra ülevaatus
Meeli Kaldma

Elen Protten

Töötasustamise kord on ajakohane

jaanuar‐veebruar

J
J

33
33

J

33

Alaeesmärk 3.3: Majanduskulud on alanenud ja eelarvest on kinni peetud ressursisäästliku tegutsemise ja analüüsil põhineva planeerimise tulemusel
Uue aasta eelarve, riigihangete plaan
Meeli Kaldma
Margus Puustusmaa Eelarve ja riigihangete plaan on esitatud kooli
detsember
2017 on koostatud
nõukogusse, eelarve on kasutatud säästlikult aga
efektiivselt
Majandusaasta aruande koostamine
Meeli Kaldma
Meeli Kaldma
Majandusaasta on edukalt läbitud, püsitud eelarveliste märts
vahendite raames, aruanne kinnitatud nõukogus

K
K
K

22
22

K

22

K
K
K

111
111

K

111

K

111

K

111

K
K
K
K

111

K

17

K
K

21
21

K

21

K
K

23
23

K

23

K

22
22

17
17

PR

PA

J

H

ÕHOV
ÕHOV
ÕHOV

Meeli Kaldma

Meeli Kaldma

Meeli Kaldma

Meeli Kaldma

Anu Uusmaa

Teko meistrivõistlused edukalt ellu viidud, muutund
traditsiooniks ‐ toimunud 3 aastat. Igal aastal uuendatud
võistlusalasid, on laienenud osavõtja arv ja2017 ka
välisõppijad ja tööandjate võistkond

jaanuar 2017, pidev

Uudised ilmusid pidevalt. Lugejate arv kasv oli aga
tagasihoidlik, jaanuariks 2017 liitus 42 uut lugejat.

õ/a

Koostöö juhuslik, aktiivsus väike, huvijuhi ametikoht
veebruarist täitmata

PA

õ/a

RKT koolituste raames on juurde tulnud 2 uut koolitajat
Toivo Kratt ning Kaia Laansoo, lisaks on täienduskoolituses
tunde läbi viinud Inga Paenurm.

PA

Astrid Maidla

Leitud lahendused oma kogemuse jagamiseks

õ/a jooksul

RKT on paigas, turundustegevused eesmärkide
saavutamiseks planeeritud.

õ/a

Taivi Tee, Elen
Protten, Sergei
Ustrikov

Virtuaalne inforuum on leitud ja töösse rakendatud
vastavalt huvigruppide vajadusele

õ/a

Seminar, koolitus läbi viidud, tagasisidestatud
eneseanalüüsides

Moodulid on juhtivõpetajatega ja erialaõpetajate
poolt välja töötatud.
Toimunud on vähemalt kahele rühmale koolitus

PA
PA
Küsitlus toimus aprillis, esitleti tulemusi mai nõukogus,
ettepanekud koondatud ja esitatud juuni nõukogus, töö
aluseks võetud augustis ning pikema perspektiivi küsimused
jäävad sügisel nõukogule arutamiseks
Õpirännetel osalenud töötajad on jaganud oma kogemusi PA
avatud esitlustega kooli õpperestoranis. Oma kogemusi
jagasid kõik 16 välisriigis stažeerinud õpetajat/töötajat.
E
E

Anna Korotenko,
juhtivõpetajad

Meeli Kaldma

PA
PA

PA

Töötajate ootused on kaardistatud, tulemused ette
küsitlused hiljemalt märts
kantud kooli nüukogus, ettepanekud sõnastatud uueks 2017, eneseanalüüside
tööperioodiks
kokkuvõtted juuni 2017

Kadi Hoffart

RKT on koostatud ajakohaselt, toodud sisse uus eriala:
E
spaateenindaja ja plaani võetud vene keele baasil avada
majutusteenindaja rühm
Keeruline luua kõigile ühtset kalendrit, koduleht muudetud E
informatiivsemaks, täpsustaud ülesehitust

E
õ/a

Seminari ei toimunud eelarvevaheliste vahendite nappusel, E
plaanitud sügisesse 2017
E

2018
õ/a

kevad 2016

Tegevus sõltub kutsekoolide uuest rahastusmudelist,
seetõttu on see tegevus hetkel pandud ootele.
Praktikajuhendajatele on toimunud üks koolitus
(kaubanduse valdkond), teised koolitused on planeeritud
kevadesse.
Enesanalüüsid on kogutud ja tagasiside antud kõikides
allüksustes ja kooli nõukogus üldistatult.

E
E

E
E

iga üksuse juht

Eneseanalüüsid läbi viidud, tulemused analüüsitud
ning tagasiside mõtestatult antud

Kristina Johannes

Koolitused on vastavalt töötajate vajadustele, kooli
oktoober 2016, plaani järgi
võimalustele ning arengukavast lähtuvalt korraldatud, tegevused
pedagoogilise personali koolitusplaan oktoobris kooli
nõukogus kinnitatud.

Koolitusvajadus kaardistatud ja töös arvesse võetud

E

Meeli Kaldma,
töötasukomisjon.
Usaldusisikud

Töötajad on informeeritud, süsteem on välja töötatud. jaanuar 2017

Kutse omamine arvesse võetid töötasusüsteemis

E

E

Pille Pajula, Elen
Protten

Mööbel uuendatud vastavalt kokkulepitule

Taivi Tee

Süsteemi ühilduvad tahvelarvutid on soetatud ja
nende kasutamiseks on läbi viidud koolitused

vastavalt eelarvelistele
võimalustele, 2017 sügis

Hetkel ressursside ja kasutajate nappuse tõttu edasi lükatud E

Analüüs tehtud vastuvõtukomisjoni koosolekul

september 2016

Efektiivsuselt parim kanal isiklikud kontaktid kooliga
vilistlaste või õpilaste kaudu. Järgneb internet ja üritused.
Trükimeedia osatähtsus vähene.

P.Pajula,
M.Puustusmaa

M.Puustusmaa

õ/a

Ants Viljus, str
üksuste juhid

Meeli Kaldma

Margus
Puustusmaa

2016/2017 õppeaastal infokirjade edastamiseks kasutatud PA
SendSmaily keskkonda, välja saadetud 26 uudiskirja. Info on
paralleelselt kooli koduleheküljel ja FB seinal.

Õppeaasta jooksul viivad täianduskoolitusi läbi
tööandjad‐professionaalid vähemalt neljal korral

Kadi Hoffart

Meeli Kaldma

õ/a

Helina Alliksaar

Meeli Kaldma

Alaeesmärk 2.1: Töötaja areng on toetatud
Juhid annavad oma alluvatele
Meeli Kaldma
tagasisidet eneseanalüüsidest ja
toetavad sellega töötaja arengut
Koolitusvajaduste kaardistamine ja
Meeli Kaldma
koolitus eneseanalüüsist lähtuvalt
individuaalse lähenemisega

PA
Kommunikatsioonisõnumid on kokku lepitud ja
korrektselt edastatud, töötajad on sõnumite kandjad

Mööbel uuuendatud

E
E

töötajate rahulolu

1x aastas

Koolitusvajadused kaardistatud

E
E
E

töötajate rahulolu

1x aastas

Kaardistatud

E
E

21.06.2017 kolleegide tunnustust jagatud

E

Pidev

Riigihanked, ostu‐müügilepingud ajakohased

PR
PR

42948

Väikevahendid ja tarvikud õppeköökides uuendatud

E
Õ

42948
Vastavalt ekspluatatsiooni
tähtaegadele

Õpperestoranis lauad vahetatud uute vastu
Venilatsiooni‐ ja kütteseadmete ning suurköögi seadmete
hooldus augustis 2017.

töötajate rahulolu

Õ
PR
E
E

Õpilaste ja töötajate rahulolu

2016/2017

Õpilastel võimalus kasutada Pilveprindi teenust alates 2 kv
2017

E

Printerite arvulisuse optimeerimine
M.Puustusmaa
S.Ustrikov
Tallinna Teeninduskooli juhtkonna tööplaan 2016/2017 õppeaasta
Juhtkonna iganädalased nõupidamised teisipäeviti kell 10.00
Tööplaanid, prioriteetide seadmine
Meeli Kaldma
M.Kaldma

Kulude kokkuhoid

I kv 2017

Printerite vajadus kaardistatud

E

IT teemad, prioriteedid 2017
eelarveaastaks
Tööplaanide kinnitamine

IT alased planeeringud on teadvustatud juhtkonnale,
planeeringud aksepteeritud
Tööplaanid on esitatud ja kinnitatud juhtkonna poolt

Meeli Kaldma

parim pakkuja

E

Sergei Ustrikov

Meeli Kaldma

teema on olnud käsitlusel ja määratletud edasised sammud või otsused
Prioriteedid on sõnastatud ja kollektiivile esitatud
august

kõik juhtkonna
liikmed
Alaeesmärk 1.1: RKT on täidetud, planeeritud ja analüüsitud juhtimistegevuse kaudu
Vastuvõtu prognoosimine
Meeli Kaldma
Anna Korotenko,
Vastuvõtuprognoos on esitatud HTM‐i
juhtivõpetajad
Arengukava eesmärkide täitmise
Meeli Kaldma
kõik vastutavad
Tööplaanid on analüüsitud ja täidetud tulemuslikkuse
ülevaatus
töötajad tööplaani
aspektist
järgi
Kooli struktuuri vajaduspõhine
Meeli Kaldma
kõik juhtkonna
võimalikult tõhus tööjaotus
muutmine
liikmed
Regulatsioonidest kinnipidamine
Meeli Kaldma
kõik juhtkonna
Analüüsitud situatsioonid ja parendustegevused ellu
liikmed
viidud ja rikkujatega selgitustöö tehtud

Meeli Kaldma

Meeli Kaldma

Helina Alliksaar

Täiendkoolituse tegevus ja plaanid vastavad
arengukavale

Valdkonna ettepanekud on läbi arutatud ja arvesse
võetud arengukava eesmärkide saavutamiseks

Vastuvõtuplaan on täidetud

Anna Korotenko

Vastuvõtukomisjoni töö on planeeritud ja korrektselt
ette valmistatud
Lahtiste uste päevade ettevalmistus
Meeli Kaldma
Jana Tšernomorskaja Lahtiste uste päevad on edukalt läbi viidud
Alaeesmärk 1.12: Teko on sotsiaalselt sidus, sh rahvusvahelises mõõtmes.
Lähetatavate õpilaste ja töötajate
Meeli Kaldma
õpilased ja töötajad saavad osaleda rahvusvahelistes
lähetusteks ettevalmistuse toetamine
projektides vastavalt arengukavbas püstitatud
eesmärkidele
Alaeesmärk 1.7: Iga töötaja on Teko positiivse maine kujundaja.
Turundussõnumid on viidud iga
Meeli Kaldma
infojuht, juhid
Töötajate kasutavad sõnumeid
töötajani
Sisekommunikatsiooni arendus
Meeli Kaldma
infojuht,
Töötajate rahulolu
Alaeesmärk 1.14: Kutseõppeasutuse kujundamine kutset andvaks koolituskeskuseks
Eneseanalüüside kokkuvõtete arutelu Meeli Kaldma
Iga üksuse juht
Eneseanalüüside kokkuvõtetest on tehtud otsused
uueks õppeaastaks
Küsitluste kokkuvõtete arutelu
Meeli Kaldma
Ants Viljus
Küsitluste tulemused on esitatud küsitluste järgselt
nõukogule ja infokanalite kaudu kõigile töötajatele
Nõukogu koosolekute ettevalmistamine Meeli Kaldma

Meeli Kaldma

september
oktoober

oktoober
juuni, august

detsember
november, veebruar, mai

märts

Õ
Õ

Kooli uus struktuur kinnitatud veebruari 2017 nõukogus.
E
Ametikohad mehitatud va huvijuht
uuendatud regulatsioonid: töökorraldus, töötasustamise
E
kord, tunnustamise kord? Juhtkonna nõupidamistel jälgitud
kokkulepetest kinnipidamist
PR
Alates 180 tunnistel koolitustel osalejate tagasisisidest on PR
täiendatud õppekavasid, võimalusel uuendatud
õppevahendeid. Lühikursuste õppekavasid on täiendatud
vastavalt osalejate tagasisidele. On koostöö ettevõtetega
kes käivad oma töötajatega meie juures koolitustel( A‐
Tolliagentuur), on erinevad projektid (nt. piimakoolitused
koostöös Põllumajandus‐kaubanduskojaga). Toimuvad
erinevad lühikursused ja käivad läbirääkimised erinevate
oma ala spetsialistidega, lühikursuste mitmekesistamsieks
(iluteeninduse valdkond).
Täiendkoolituse küsimused arutlusel juhtkonnas kahel
PR
korral aastas, juhi muutumisega lükkus juunisse teine kord

november

Sõnumid on kokku lepitud, rohkem vaeva näha kõigile
kommunikeerimisega, kuna muutuvad vastavalt ajale ja
sihtrühmale
Toitlustusvaldkonna teemad arutatud, osaliselt
ettepanekud toetatud nt järgmise aasta õhturestoran
Toimus novembris seoses uue spaateenindaja eriala
avamise ettevalmistamisega
Valdkonnas toimib parimal moel otseturundus, kaubanduse
õpilased aktiivsemalt kaasata õpilasvahetusse

november

Õ
Õ

E
Prognoos tehtud, arutatud vastuvõtukomisjonis,
E
juhtivõpetajatega, juhtkonnas ja nõukogus.
Arengukava täitmise aruanne on esitatud 2016 aasta kohta E
HTMi ja kooli nõunike kogule.

Süsteemseid kohtumisi toimunud ei ole

Toimus märtsis, kokku lepitud ootused õppekavade
uuendamisele
ei toimunud, töötaja lahkus töölt
Ettepanekutest võetud tuleviku jaoks see, et kaasata
ürituskorraldusee rohkem õpilasi ja üldhariduse õpetejaid

PR
PR

Õ
Õ

Õ
Õ
Õ

Õ
Õ
Õ

aprill

ei ole osalenud

jaanuar

Vastuvõtuplaan koostatud, läbi viidud
ettevalmistuskursused (kirjutatud projekt selle

mai
märts

Vastuvõtutöö on planeeritud, analüüsitud ja uueks
õppeaastaks ettepanekud muudatusteks tehtud
Lahtiste uste päev toimus 12.04.17.a.

oktoober

Lähetused toimusid plaani‐ ja eesmärgipäraselt

E
PR
PR

pidev

Infoleht ilmus igal nädalal

PA
PA

pidev, juhtkonnas arutlusel
oktoobris

veebileht on uuele platvormile tõststud

PA

juuni
vastavalt tulemuste
tekkimisele, üldjuhul mai‐
juuni
igakuiselt

Tallinna Teeninduskooli kantselei tööplaan 2016/2017 õppeaasta
Alaeesmärk 2.2: Loovust, innovatsiooni ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamise toetamine
Näituste ja väljapanekute korraldamine Merike Vilgo
Merike Vilgo
raamatute esile toomine lugemishuvi suurendamiseks jooksvalt terve aasta
ning uue lugemisvara leidmine

Õ
E
E
E

E
Eneseanalüüside kokkuvõtete põhjal on esitluses üksuse ja E
protsessijuhtide poolt juuni nõukogus
Personalistatistika ülevaatus toimus närtsi nõukogus
E

Nõukogud on toimunud päevakorra kohaselt

E

2017/18 õppeaasta akadeemiline kalender kinnitatud
direktori käskkirjaga märtsis 2017

E

Novembri ja detsembri nõukogus toimusid struktuuri
arutelud, kokkuvõtted jõudsid veebruari nõukogus
kinnitamisele
Välja töötatud uus tunnustusmärk II järgu oma,
tunnustussüsteemi täiendati

E
E

PA
PA

E
On rakendatud uuendused (kutse eest lisatasu jmt), korrad E
uuendatud
E
Riigihangete plaan on kinnitatud jaanuari 2017 nüukogus
E

Majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega on
kinnitatud märtsi 2017 nõukogus

E

jooksvalt terve aasta

Õ
Raamatukogus oli 5 temaatilist näitust kogus olevatest
Õ
kokaraamatutest ja 2 väljapanekut(Raamatu ja roosi päev).
Kokku 7 näitust
Mapp täidetud jooksvalt
Õ

jooksvalt terve aasta

Mapp täidetud jooksvalt

PR
PR

suvi 2017

Mapp täidetud jooksvalt

PR

jooksvalt terve aasta

kogusid täiendatakse pidevalt

PR

jaanuar

Hõivatus välja selgitatud.

PR

detsember

Kaardid saadetud.

PR

jooksvalt terve aasta

Tööst osa võetudm ettepanekud esitatud

PA
PA

detsember

Pidu toimus 22.12.

PA

mai

Ootused on kaardistatud

E
E

vähemalt 1 kord aastas

Kõik töötajad on osalenud täienduskoolitustel

E

vähemalt 1 kord kuus

PA
Nõupidamised töö paremaks toimimiseks ja infovahetuseks PA
toimusid vajadusepõhiselt

lepingu lõppemisel

Töötajatele on võimalusel pakutud teist tööd

PA

Elen Protten

Elen Protten

23

Töötajale muu töö pakkumine enne
töölepingu lõpetamist
Ühistegevus

Elen Protten

Elen Protten, Merike iga‐aastane Büroomessi külastus
Vilgo, Evelin Rajasalu,
Heli Kirotar

mai

Ühiskülastus toimus

PA

K

23

Tunnustamine

Elen Protten

Elen Protten

jooksvalt terve aasta

Töötajaid tunnustatakse oodatust tulemuslikuma töö eest

PA

K
K
K

11
11

Eestvedamine ja juhtimine
Alaeesmärk 1.1: RKT on täidetud planeeritud ja analüüsitud juhtimistegevuse kaudu
Dokumentide liigitusskeemi
Elen Protten
Elen Protten, Evelin uus kord valmis
uuendamine
Rajasalu, Heli Kirotar

veebruar

Uus liigitusskeem sai kinnitatud juunis 2017

E
E
E

K

11

Personalistatistika koostamine

valminud statistika

märts

Statistika on valminud ja ette kantud kooli nõukogus

E

K

11

konkreetsem ja parem kasutuseeskiri

suvi 2017

Raamatukogu uus kasutuseeskiri kooskõlastusringil

E

K

11

õigeaegne andmete esitamine

jooksvalt kuude lõikes

Täidetud jooksvalt kuude lõikes.

E

K
K

32
32

Dokumendihaldusprogrammi Amphora/EKIS
dokumentide sisestamine

jooksvalt terve aasta

Dokumendiringlus on tagatud

E
E

Ants Viljus, Elen
Protten
Merike Vilgo

Ants Viljus, Elen
Protten
Raamatukogu kasutuseeskirja
Merike Vilgo, Heli
uuendamine
Kirotar
RKT monitooringu tabeli täitmine
Meeli Kaldma
Meeli Kaldma, Evelin
Rajasalu
Alaeesmärk 3.2: Õppekeskkond võimaldab saavutada õppekavade eesmärke
Tagatud dokumendiringlus
Elen Protten,
Elen Protten, Evelin
Evelin Rajasalu
Rajasalu

töötaja muude oskuste rakendamine

S.Ustrikov on teinud kolmel korral ülevaate IT alastest
teemadest juhtkonnale, mis on ka arvesse võetud
Tööplaanid kinnitatud ajakohaselt

november, veebruar

Kooli nõukogu koosolekud on ette valmistatud ja läbi
viidud nõuetekohaselt
Uueks õppeaastaks valmistumine
Meeli Kaldma
Tiina Plukk
Juhtkond on kursis muudatustega ja teeb ettepanekud aprill
uue õppeaasta töökorralduseks
Alaeesmärk 1.13: Juhtkond kasutab oma töö parimaks soorituseks kaasaegseid koolitusvõimalusi
Ametikohtade, struktuuri hindamine
Meeli Kaldma
tellitud firma
Ametikojhad ja struktuur vastavad töökorraldusele ja november
põhimääruse ülesannetele

Kooli ajaloomapi (kooli kroonika)
Heli Kirotar
Heli Kirotar, Evelin
pidevalt täiendatud kooli kodulehel ja meedias
täiustamine
Rajasalu
ilmunud materjaliga
Suhted avalikkusega ja koostööpartneritega
Alaeesmärk 1.11: Teko kaasab vilistlased õppeprotssessi läbiviimisesse ja kooli arendamisesse
Arhiivi vastu võetud dokumentide
Heli Kirotar
Heli Kirotar
arhiveeritud dokumentide korrastatud nimistud,
korrastamine, säilitamine ja
päringutele kiire vastamine
säilitustähtaja ületanud toimikute
hävitamiseks ettevalmistamine
Dokumentide digiarhiveerimine
Heli Kirotar
Heli Kirotar
Dokumendid on arhiveeritud
Amphoras
Vilistlaste poolt välja antud raamatute Merike Vilgo
Merike Vilgo
vilistlaste poolt välja antud raamatud on kooli
hankimine raamatukogule
raamatukogus
Vilistlaste hõivatuse väljaselgitamine
Evelin Rajasalu
Evelin Rajasalu ja
vilistlaste hõivatus on välja selgitatud
rühmajuhendajad
Partneritele jõulukaartide saatmine
Evelin Rajasalu
Evelin Rajasalu
saadetud õnnitlused
Personali arendus
Alaeesmärk 1.7: Iga töötaja on Teko positiivse maine kujundaja
Töö HTMi juurde loodud
HTM
Elen Protten ja teiste Info, uuenduste jms jagamine dokumendihalduse
dokumendihalduse konsolideerimise
kutsekoolide
heaks toimimiseks
töögrupis
dokumendi‐haldurid
Töötajate laste jõulupeo
Elen Protten
Elen Protten, Evelin laste pidu toimub
organiseerimine
Rajasalu, Jana
Tšernomorskaja
Alaeesmärk 2.1: Töötaja areng on toetatud
Töötaja ootuste kaardistamine
Elen Protten
Elen Protten, Merike eneseanalüüsidest lähtuvalt töötaja ootuste
Vilgo, Evelin Rajasalu, kaardistamine ja nendega arvestamine töös.
Osalemine täienduskoolitustel
Elen Protten
Elen Protten, Merike eneseanalüüsidest lähtuvalt koolitusvajaduste
Vilgo, Evelin Rajasalu, kaardistamine. Töötaja areng on toetatud
Alaeesmärk 2.3: Töötaja on väärtustatud
Ühised nõupidamised
Elen Protten
Elen Protten, Merike infovahetus töö paremaks toimimiseks
Vilgo, Evelin Rajasalu,
Heli Kirotar

Tööplaanid koostatud ajakohaselt, otsustatud üle minna
kronoloogilise järjepidevusega plaanile uuest õppeaastast,
pidevülesandeid sinna ei märgita

oodatust tulemuslikum töösooritus ja töötajate
tunnustamine selle eest

K

32

EHISesse andmete sisestamine ja
andmete õigsuse kinnitamine

Elen Protten,
Evelin Rajasalu

Elen Protten, Evelin
Rajasalu

õigeaegne andmete esitamine ja kinnitamine

jooksvalt terve aasta

Andmed sisestatud ja kinnitatud

E

K

32

Riigieksamitele registreerimise
organiseerimine läbi infosüsteemi EIS

Evelin Rajasalu,
Alje Nohrin

Evelin Rajasalu, Alje
Nohrin

õigeaegne eksamitele registreerimine, eksamiruumide jaanuar
määramine ja komisjonide moodustamine

Õpilased registreeritud ja eksamid toimunud.

E

K

32

Üleminek EKISele

K

32

Elen Protten,
Evelin Rajasalu
Evelin Rajasalu

Elen Protten, Evelin
Rajasalu
Evelin Rajasalu

uus dokumendihaldusprogramm võetakse tõrgeteta jaanuar
kasutusele
dokumendid õigeaegselt vormistatud, info ajakohane jooksvalt terve aasta

jaanuaris 2017 võtsime kasutusele EKISe

E

K

32

K

32

K

32

Töö õppeinfosüsteemiga ÕIS
(käskkirjade koostamine, õppetoetuste
aruandlus)
Eesti õpilaspiletite tellimine läbi
Evelin Rajasalu
Minukooli süsteemi
Õpilaste ja personali suunamine RIKS
Merike Vilgo
(Raamatukogude Info‐ ja
Kataloogisüsteemi) programmi
kRaamatukogu
i l tegevus toetab kogu
Merike Vilgo
õppetööd

Käskkirjad koostatud.

E

Evelin Rajasalu

september

Õpilaspiletid tellitud ja õpilastele välja jagatud.

E

Merike Vilgo

õpilaspiletid õigeaegselt tellitud ja õpilastele
väljastatud
kogusid peegeldav interaktiivne
bibliograafiaandmebaas, mis võimaldab lugejal ise
infot leida

jooksvalt terve aasta

täiendatakse pidevalt raamatukogu e‐
kataloogi(RIKSWEB),kõik uued raamatud sisestatud
lugejatele nähtavaks tehtud

E

Merike Vilgo, Heli
Kirotar

Õpikute, töövihikute ja muude teavikute laenutus
personalile ja õpilastele

jooksvalt terve aasta

laenutused/tagastused on fikseeritud ja nähtavad
raamatukogusüsteemi RIKS lugejamoodulis

E

K
K

33
33

K

33

K

33

K

33

K

33

Õ
Õ

12
12

Õ

12

Õ

12

A.Antson

Õ

12

K.Palm

Õ

12

E.Martma

Õ

12

Moodulrakenduskavade parendamine
koostöös Innovega

A.Antson

Õ

12

Uue õppekava (Spaateenindaja)ja
õppekavarühma avamine

õppedirektor,
K.Leinus

Õ

12

PRÕM projekti ‐ täiendav keeleõpe
(soome ja inglise keel) ‐ tegevuskava
esitamine ja positiivse vastuse korral

I.Säälik, R.Fokin,
S. Kõreste

Õ
Õ

12
12

Õ

12

Õ

12

Õ
Õ
Õ

13
13
13

Jätkuõppekavade koostamine igas valdkonnas
Toitlustuskorraldus jätkuõpe, EKR tase K. Johannes,
õppekavaga seotud õppekava on EHIS's kinnitatud aug.2017
5
A.Mäe
õpetajad
Baarmen, tase 4
K. Palm K.
õppekavaga seotud
Johannes
õpetajad
Tugiteenuste osutamine õpilastele
K.Toomet
tugispetsialistid
1000 individuaalset nõustamist, 20 grupitööd
eesmärgiga toetada kutsehariduse
Alaeesmärk 1.3: Kutseeksami edukalt sooritanud õpilaste osakaal lõpetajate arvust on tõusnud
Koostöös tööandjatega õppetöö tööjõuturule vastavaks muutmisel
Õpilased sooritavad lõpetamisel
A.Mäe, K.Leinus, erialaõpetajad,
kutseeksami sooritanud õpilaste osakaal lõpetajate
kutseeksami
K.Palm, A.Antson, õpilased
arvust on vähemalt 70%
Martma. E

Õ

13

Õ

13

Õ

13

Õ
Õ

13
13

Taotleda õppekavadesse rohkem spetsialiseerumise võimalusi
E. Martma,
Koostöö Kutsekoja ja MTÜ Leivaliiduga E.Martma
kutsekomisjon,
"Kutse andmise kord" dokumendis
valdkonna õpetajad
paranduste sisseviimine. Kutseeksamite
hindamisstandardite vastavusse viimine
Kutse andmise korraga. Aluseks HTM
määrus "Kutseõppe tasemeõppe
õpilaste kutseeksami kulude
ülemmäärad"

Õ
Õ
Õ

15
15
15

Alaeesmärk 1.5: Edasiõppijate ja lõpetanute hõivatuse tõstmine
Koostöö kõrgkoolide ja tööandjatega
Koostöö tööandjatega. Õppekäigud
juhtivõpetaja,
esmakursuslased PK
tootmisettevõtetesse
rühmajuhendaja ja KO
õpperühmadest; KK,

Õ

15

Õ

15

Õ
Õ

15
15

Õ

15

Koostöö Eesti Ettevõtluskõrgkooliga
Mainor ning Lääne‐Viru
Rakenduskõrgkooliga
Koostöö Tallinna Ülikooliga
kutseõpetaja eriala üliõpilaste praktika
korraldamine
Eeltutvustava kutseõppe rakendamine
Tallinna kutsekoolide ühistöö
kutseõppe tutvustamisel Meistrite
Ettevalmistuskursus sisseastujatele

Õ

15

Karjäärinõustamine sisseastujatele,
konsultatsioonid lapsevanematele

Õ

15

Edasiõppijate toetamine
valikkursustega

I.Säälik

Õ

15

K.Toomet

Õ

15

Karjääriplaneerimise koolitus
põhikoolijärgsetele lõpurühmadele
Kool osaleb messil Teeviit

Õ

15

Õ
Õ

16
16

Õ

16

PRÕM projekti ‐ täiendav keeleõpe
(eesti keel) ‐ taotluse esitamine
2017/18 õppeastaks

K.Johannes,
T.Surgutskaja

eesti keele kui teise
keele õpetajad,
kutseõpetajad

taotlus on esitatud 20.02.2017; olenevalt vatusest,
muud tegevused

september 2016

projekt esitatud, taotlus rahuldatud

Õ

Õ

16

LAK‐õppe meetodite rakendamine

õpetajad

õpetajad

venekeelne õppematerjal on täiendatud eestikeelse
terminoloogiaga, tunnis kasutatakse eestikeelset
õppematerjali vastavalt rühma keeletasemele

juuni 2017

andmeid ei ole kogutud

Õ

Õ

16

november 2016

plaan esitatud HTMi tähtaegselt

Õ

Õ
Õ
Õ

17
17
17

õppedirektor
õppedirektor,
plaan on kinnitatud ja esitatud HTMi
2017/18 õppeaasta eestikeelsele
metoodik
õppele ülemineku tegevusplaani
kAlaeesmärk
t i 1.7: Iga töötaja on Teko positiivse maine kujundaja / indikaator: maine tõus; küsitlused ‐ sisseastujad ja/või tööandjad

Õ

17

Õ

17

Teko tänavatoidufestivali korraldamine A.Mäe

P.Pärimets,
Sündmus on heal tasemel korraldatud, osalejate ja
L.Zahharova, K.Tiido, külastajate rahulolu.
KK15‐K õpperühmade
õpilased

12.aprill 2017

Õ

17

Kulinaarne teater 2016

A.Mäe

P.Pärimets,
Sündmus on heal tasemel korraldatud, osalejate ja
L.Koltšenko,
külastajate rahulolu.
I.Horošihh, K.Tiido,
KK15‐K õpperühmade
õpilased

10.11.2016

Õhtusöök "Mets" korraldatud ‐ 5 käiku, 100 külalist.

Õ

17

E.Martma

valdkonna õpetajad

võistlused on heal tasemel korraldatud. Osalejate ja
külastajate rahulolu

oktoober 2016

Võistlus korraldatud väga heal tasemel, osalejad jäid rahule. PA
Teko auhinnalisi kohti ei võitnud.

Õ

17

võistlused on heal tasemel korraldatud. Osalejate ja
külastajate rahulolu

mai 2017

Võistlus korraldatud väga heal tasemel, osalejad jäid rahule. PA
Teko auhinnalisi kohti ei võitnud.

Õ
Õ

17
17

Kutsevõistlusel "Noor Meister 2016"
pagarite ja kondiitrite võistluse
korraldamine koostöös Innove ja
Kutsevõistlusel "Noor Meister 2017"
pagarite ja kondiitrite võistluse
korraldamine koostöös Innove ja
Leivaliiduga
Kohvikute päevad
EBA alkohilivabade kokteilide võistlus

Õ

17

Õ

Alaeesmärk 3.3: Majanduskulud on alanenud ja eelarvest on kinni peetud ressursisäästliku tegutsemise ja analüüsil põhineva planeerimise tulemusel
Aasta kulude analüüs, kokkuvõtted, uue Elen Protten,
Elen Protten, Merike eelarvest peetakse kinni
detsember‐jaanuar
Eelarvest on kinni peetud
eelarve kokkupanemine
Merike Vilgo,
Vilgo, Evelin Rajasalu,
Evelin Rajasalu, Heli Kirotar
Heli Kirotar
Kantseleitarvete tellimine
Heli Kirotar
Heli Kirotar
tagatud vajalik varustus, tehtud hinnauuringuid
jooksvalt terve aasta
Teenus osutatud jooksvalt vastavalt vajadusele
soodsamate pakkumiste saamiseks
Tasulise bürooteenuse osutamine
Merike Vilgo, Heli Merike Vilgo, Heli
osutatud teenus
jooksvalt terve aasta
Teenus on osutatud
Kirotar
Kirotar
Raamatukogus olevate raamatute müük Merike Vilgo
Merike Vilgo, Heli
isikliku õpiku olemasolu
jooksvalt terve aasta
raamatute müük vastavalt soovile
Kirotar
Uusima ilu‐ja õppekirjanduse ning
Merike Vilgo
Merike Vilgo
kogu uuendamine
jooksvalt terve aasta
koostöös juhtivõpetjatega/õpetajatega raamatukogu kogu
õpikute hankimine koolile
pidev täiendamine vajaliku kirjandusega
Tallinna Teeninduskooli õppeosakonna tööplaan 2016/2017 õppeaasta
Alaeesmärk 1.2: Kõik tasemeõppe õppekavad vastavad kutsestandarditele ja/või on koostatud vastavalt seadusandlusele koostöös tööandjatega ning järgivad tööturu muutusi
K.Leinus
Majutusteeninduse, Rakenduskavad on koostatud tähtaegselt;
august 2017
Rakenduskavad parendatud juunis 2017, lõplik augustis
Valikainete ja õppekavade
rakenduskavade koostamine ja
Hotelliteenindaja ja muudatused on protokollitud
2017
parendamine
Spaateenindaja
õppekavade
valikainetega seotud
õpetajad
A.Mäe
Kokk 180 EKAP ja 120
2016/17 õppeaasta moodulite rakenduskavad täiendatud
EKAP õppekavade
valikainetega seotud
õpetajad

Kutseõpetajad osalevad koka
kutseeksamite hindamiskomisjonide
töös teistes koolides (koostöös EHRL'ga)
Kutseõpetajad osalevad pagari ja
kondiitri kutseeksamite
hindamiskomisjonide töös teistes
Koostöö Kutsekoja ja EHRL 'ga uue
Turismiettevõtte teenindaja tase 4

Erialane üritus koostöös Lasnamäe
LOVga

K.Tiido, D.Aarma,
D.Sarapuu‐
Kelder,
E.Lessel; S.
Tenok; L. Iljina;
E.Martma
K. Leinus

A.Antson

Müügikorraldaja 120
EKAP, müügiesindaja
120 EKAP seotud
õpetajad
toitlusteeninduse
õppekava
valikainetega seotud
õpetajad
Pagar‐kondiitri 180
EKAP ; Kondiiter 60
EKAP; Abipagar 60
EKAP
Müüja‐
klienditeenindaja,
müügikorraldaja ‐
A.Antson
õppedirektor,
K.Leinus, metoodik,
haldusjuht
I.Säälik, R.Fokin, S.
Kõreste;
kutseõpetajad

E
E

E
E
E
E
Õ
Õ
Õ

Õ

Rakenduskavad parendatud juunis 2017, lõplik augustis
2017

Õ

Rakenduskavad parendatud juunis 2017, lõplik augustis
2017.Õpetajad otsitud ja ÕISi lisatud

Õ

Rakenduskavades on sisse viidud muudatused. Õppekavasid Õ
on täiendatud uute valikaine moodulite rakenduskavadega.
Koostöölepped sõlmitud uute õpetajatega
Moodulrakenduskavad on parendatud

mai 2017

Rakenduskavad parendatud juunis 2017, lõplik augustis
2017

Õ

taotlus on tähtaegselt esitatud; positiivse vastuse
korral 2017 september avatud vastuvõtt

taotlus esitatud 6 kuud enne õppekava loodud ja kinnitatud/registreeritud; vastuvõtt
õpperühma avamist
erialale septembris 2017

Õ

taotlus on esitatud 20.02.2017; olenevalt vatusest,
muud tegevused

oktoober 2016

taotlus esitatud, saanud rahastuse

Õ

august 2017
august 2017

Õppekava pole loodud, kuna kutsestandard Meisterkokk
tase 5 on uuendamisel.
õppekava ei ole loodud

Õ

17.06.2017

1092 individuaalset nõustamiskorda, 25 grupitööd

Õ

juuni 2017

Õ
Õ

Õ
Õ
Õ

T Koostöö on olnud väga hea‐ Palm ; Kutseeksamid
Kondiiter, tase 4 läbi viidud korrektselt ja hästi
organiseeritult. Kõik kutsetaotlejad sooritasid kutseeksami
(31 kondiitrit) ‐ Martma. Koostöös Kutsekojaga
uuendatakse Kokk tase 4, Meisterkokk tase 5 ja Abikokk
tase 3 kutsestandardeid ning luuakse juurde Köögiabi tase 2
lutsestandard. A. Mäe osales töörühma töös mis sellega
tegeles.
Hindamiskomisjonide töös osalesid: P.Pajula, D. Sarapuu‐
Õ
Kelder, K. Tiido, M. Stulova, D. Aarma, R. Laht, G. Sepp, L.
Koltšenko, I. Horošihh, M. Ründva.
Hindamiskomisjoni töös osalesid E.Lessel ja E. Martma.
Õ
Hangiti kogemusi ja kitsaskohtadest õpiti.

K.Tiido, D.Aarma,
D.Sarapuu‐Kelder,
L.Koltšenko,
E.Lessel; S. Tenok; L.
Iljina; E.Martma

kutseõpetajad on osalenud vähemalt ühe korra
hindamikomisjoni töös

august 2017

kutseõpetajad on osalenud vähemalt ühe korra
hindamikomisjoni töös

juuli 2017

K. Leinus

Kutsestandard on valmis

veebruar 2017

Kutsestandard on valmis ning ka riiklik õppekava, kuid RÕK´i Õ
ei kinnitatud HTMi poolt

valmisolek kutse andja staatuse taotlemiseks

juuni 2017

Kutseeksamite hinnakalkulatsioonid on koostamisel. Enne
lõplikku valmimist tuleb analüüsida praeguste hindadega
sooritatud eksamite kulusid ja selgitada välja, kus on
kokkuhoiukohad. Kui vahemikus alates 1.juulist kuni
järgmise kutsenõukoguni (13. novembril) koolilõpetajatele
kutseeksameid ei toimu, võib uued kalkulatsioonid esitada
kinnitamiseks novembrikuisele kutsenõukogule.
Hinnakalkulatsioonid kinnitab Toiduainetööstuse ja
Põllumajanduse Kutsenõukogu .

Õ
Õ

Õ
Õ
Õ

on loodud ettekujutus praktikabaasidest ja
töökeskkonnast

juuni 2017

PK ja KO õpperühmadele on läbi viidud õppekäigud pagari
ja kondiitritooteid tootvatesse ettevõtetesse. Ettekujutus
tulevasest töökohast on loodud.

25% müügikorraldaja eriala lõpetajatest jätkavad
õpinguid kõrgkoolis

juuli 2017

Õpilastele tutvustatud õppimisvõimalusi

4 praktikandi 6 õppepäeva on korraldatud vastavalt
praktikakavale

september‐detsember 2017 Koolis on 2016/17 õppeaastal läbinud praktika 9
kutsepedagoogika erialal õppijat

Tegevus vastavalt kokkulepitule ellu viidud

Töö toimunud vastavalt projektis plaanitule

Õ
Õ

ettevalmistuskursused on toimunud

Teeviiida, Noorel Meistri
jmtl osalemine,
juuni 2017

ettevalmistuskursused läbi viidud

Õ

50 individuaalset nõustamist õpilaskandidaatidele

01.09.2017

Andmed 01.09.17

Õ

emakeele, eesti keel on loodud valikainete raames kursused
teise keelena,
riigieksamiainetes
matemaatika, inglise
keele õpetajad

jaanuar 2017

valikkursusi ei ole loodud. Õpetajate huvi ja motivatsiooni
puudumisel ei õnnestunud sel aastal valikainete loomine.
Järgmisel õppeaastl uuesti

Õ

K.Toomet, J.Vaarik

30.04.2017

Karjääriplaneerimise koolitus seitsmes põhikoolijärgses
lõpurühmas (78%)
Kool osales Teevidal, kuid kasutegurit tuleb arutada

Õ

õppedirektor

Müügikorraldaja
eriala
rühmajuhendajad
metoodik, õpetajad

Meeli Kaldma

koostöötoimkond

juhtivõpetajad, erialaõpetajad (KK,
karjäärikoordinaa MT, TO, PK)
tor
K.Toomet
K.Toomet, J.Vaarik

vastuvõtujuht/hu K. Leinus
vijuht
S. Tenok, huvijuht Valdkonnaga seotud
õpetajad

karjääriplaneerimise koolitus on toimunud vähemalt
75% põhikoolijärgsetes lõpurühmades
Kool on osalenud Teeviidal

detsember 2016

Piparkookide kaunistamise võistlusest on välja kasvanud
põnev päev koos kingipakkide valmistamisega. Kaunis
piparkook kinkekarbis ‐ rahulolu valmistajale ja rõõm
saajale. Üritusel osales 11 Lasnamäe LOV kooli, kokku 84
õpilast.
Alaeesmärk 1.6: Eestikeelsele õppele ülemineku toetamine / Indikaator: eesti keele tasemeeksami (B2) sooritanute osakaal kõigist eesti keele tasemeeksami teinud kutseõppuritest
PRÕM projekti ‐ täiendav keeleõpe
K.Johannes,
eesti keele kui teise tegevuskava on ellu viidud, õpilaste keeletase vastab juuni 2017
projekt ellu viidud
(eesti keel) ‐ tegevuskava rakendamine T.Surgutskaja
keele õpetajad,
teegvuskavale
kutseõpetajad

Iga töötaja osaleb/korraldab vähemalt 1 x aastas kooli esindaval sündmusel
Teko meistrivõistluste 2017
õppedirektor
juhtiv‐ ja
korraldamine
erialaõpetajad,
üldharidusainete
õpetajad, koostöös
huvijuht, infojuht,
vastuvõtujuht
Kutsevõistlustel osalemine: Noorkokk A.Mäe
valdkonna
2016, Kevad Kuressaares, AEHT
kutseõpetajad ja
õpilased

E.Martma

üritus on läbi viidud, Lanamäe LOV koolid on osalenud jaanuar 2017

Teko meistrivõistlused on läbiviidud

03.02.2017

võistlustel on kooli esindanud vähemalt 1 kokaõpilane, juuni 2017
on jõutud auhinnalistele kohtadele

Meistrivõistlused läbi viidud ‐ 134 osalejat, sh Soomest ja
Peterburist; 1 tööandjate võistkond ‐ 7võistlusel Baltic
Restaurants OÜ

Õ

Õ

Õ
Õ

Õ
Õ

PA
PA
PA

Noorkokk 2016 ‐ II koht Martin Kasperovitši, III koht
PA
Aleksander Tamming, AEHT osalesid kokavõistlustel Cätlyn
Priks ja Natalja Vronskaja, Kokakunst Kuresaares 2017
Daniil Kovtun II koht nooremas vanuserühmas, Cätlyn Priks
II koht ja Märten Kadu III koht vanemas vanuserühmas,
Valeria Feldhuns osales kokavõistlusel Riia Tehnika ja
Turismikoolis.
Sündmus korraldatud koolihoovis viie maa‐riigi toitudega PA
müügikohad.

PA

K.Palm
K.Palm

I.Säälik, G.Sepp
P.Pajula

Õppetöö käigus kohviku organiseerimine
Õpilased on edukad osalejad

42.‐48. nädala teisipäevad
12.aprill 2017

Kohvik läbiviidud
EBA võistlus läbi viidud

PA
PA

Kutsevõistlusel "Noor Meister 2017"
Teenindus võistluse korraldamine
koostöös Innove, EHRL‐i ja EKEL‐iga

K. Palm

võistlused on heal tasemel korraldatud. Osalejate ja
külastajate rahulolu

mai 2017

Korraldatud väga kõrgel tasemel. Korraldamisel kaasatud
erinevate õpperühmade õpilased. Võistlejaid oli 15.

PA

17

Aasta kelner 2016 korraldmine

K. Palm

Krista Kalmus ja
erinevate
õpperühmade
õpilased
Krista Kalmus ja
õpilased

võistlused on heal tasemel korraldatud. Osalejate ja
külastajate rahulolu

oktoober 2016

Õ

17

Kutsevõistlusel "Noor Meister 2017"
K. Leinus
Majutusteenindaja ja Vastuvõtu
administraatori võistluse korraldamine
koostöös Innove ja EHRLiga

valdkonna õpetajad

võistlused on heal tasemel korraldatud. Osalejate ja
külastajate rahulolu

mai 2017

PA
Korraldatud väga kõrgel tasemel, kaasatud erinevaid
õpperühmade õpilasi (TO15) võtsin ka ise osa ja saavutasin
II koha
Võistlus oli korralduslikult väga heal tasemel ning tagasiside PA
osalejatelt, juhendajatelt, kohtunikelt oli väga hea. Arutelu
võistlusjuhendite üle toimub augustis Võrgustiku Seminaril

Õ

17

Õ

17

Õ

17

Õ
Õ
Õ

18
18
18

Õ

18

Õ

18

Õ

18

Lahtiste uste päev ‐ pagarite ja
L. Iljina
valdkonna õpetajad erialateadlike õpilaste vastuvõtt
aprill 2017
kondiitrite töötuba; eriala
Töökohapõhise õppega seotud info‐ ja A.Antson
valdkonna õpetajad osaleb 30 töökohapõhist juhendajat
oktoober 2016, mai 2017
hindamispäevad
Uutele tööandjatele töökohapõhise
A.Antson
M.Kaldma, A.Antson osaleb 10 uut tööandjat
mai 2017
õppe tutvustamine
Alaeesmärk 1.8: Loovust, innovatsiooni ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine./ Indikaator: tööplaanile vastavalt sündmuskorraldus
Erialavõistluste läbiviimine
AEHT aastakonverentsile õpilase
E. Lessel, D.
juhendajad ja õppijad õpilased on ette valmistatud /kolme parima hulka
oktoober 2016
ettevalmistamine
Sarapuu‐Kelder,
tulemine
K. Leinus
Pagari‐ ja kondiitriõpilaste
E. Lessel, L. Iljina, erialaõpetajad,
on tekkinud konkurents võistlustel osalemiseks
jaanuar 2017
ettevalmistamine Teko
S.Tenok, E.
rühmajuhendajad
meistrivõistlusteks
Martma
Kokaõpilaste ettevalmistamine Teko
õpetajad
erialaõpetajad,
õpilased on ettevalmistatud, on tekkinud konkurents detsember 2016‐jaanuar
meistrivõistlusteks
rühmajuhendajad
võistlustel osalemiseks
2017
Õpilaste ettevalmistamine
E. Lessel; L. Iljina erialaõpetajad,
õpilased on ette valmistatud /kolme parima hulka
oktoober 2016
kutsevõistluseks "Noor Meister 2016"
rühmajuhendajad
tulemine

Õ

18

Õpilaste ettevalmistamine
kutsevõistluseks "Noor Meister 2017"

Õ

18

Õpilaste ettevalmistamine
kutsevõistlusteks "Noor Meister 2017"

Õ

18

Õpilaste ettevalmistamine
K. Leinus
kutsevõistlusteks "Noor Meister 2017"

Õ

18

Õ
Õ

18
18

Õ

18

Õ

18

Õpilaste ettevalmistamine
A. Antson
kutsevõistluseks "Noor Meister 2017" ja
Teko meistrivõitluseks
Erialaliste ja temaatiliste sündmuste korraldamine
Keeltenädal
I.Säälik,
keeleõpetajad,
Euroopa keeltepäev
A.Raudsepp,
I.Säälik
Leivanädal
S. Tenok

Õ

18

Kodanikupäev; leinapäev; Euroopa
päev; SEKAM jõuluetendus

A.Kallo

18

Tervisenädal

toitumisõpetuse
õpetajad ja

Õ

18

Reaalainete võistlus

S. Brjauzova

Õ

18

Õ

18

Õ

E. Lessel, L. Iljina, erialaõpetajad ja
S.Tenok, E.
rühmajuhendajad
Martma
K. Palm
erialaõpetajad

Lahtiste uste päevadel said kõik huvilised õppelaboris
küpsiseid kaunistada. Üritus läks korda
Info‐ ja hindamispäevad toimunud

PA
PA

Toimunud infopäevad uutele partneritele 4x

PA

õpilased ette valmistatud, kolme parima hulka ei tulnud

PA
PA
PA

õpilased olid võistlusteks ettevalmistatud ja tunda oli tõelist PA
võistluspinget. Osalejad jäid võistlustega rahule.
Osales 67 Teko kokaõpilast. Tase olemas ja võistluspinge
samuti.
õpilased olid ette valmistatud, kuid kolme parima hulka ei
pääsenud

PA
PR

pilased on ette valmistatud/ kolme parima hulka
tulemine

mai 2017

õpilased olid ette valmistatud, kuid kolme parima hulka ei
pääsenud

PR

õpilased on ette valmistatud /kolme parima hulka
tulemine

mai 2017

Õpilased valmistati ette võistlusteks Noor Meister 2017.
Restoraniteenindaja võistlus 5 koht TO14 ja 10 koht TO15.

PR

erialaõpetajad

õpilased on ette valmistatud /kolme parima hulka
tulemine

mai 2017

PR

erialaõpetajad

õpilased on ettevalmistatud, on tekkinud konkurents
võistlustel osalemiseks

mai 2017

Õpilased valmistati ette võistlusteks Noor Meister 2017.
Vastuvõtu administraator 2017 saavutati I ja II koht,
võistlusel Majutusteenindaja saavutati I koht
Müüja‐klienditeenindaja: põhihariduse baasil õppijad 2.
koht ja 3. koht / parima pakendi eripreemia,
Müügikorraldaja: töökohapõhises õppes õppijad 3. koht

keeleõpetajad ja Teko keelenädal on toimunud
õpilased
Teko õpilased
loovtööde näitus on üleval galeriis. Läbiviidud
keeleviktoriin
Teko õpilased ja
Leiba propageerivad üritused läbi nädala
töötajad
A.Kallo ja Teko
planeeritud etendused on toimunud ja õpilaste
õpilased
teadlikkus kasvanud

üritused on läbiviidud

märts 2017
26.september 2016
03‐09.oktoober 2016
juuni 2017

07.04.2017

Keeltenädal toimus 13.‐17.03.2017. Peakorraldajad olid
KK14‐PE rühmast.
Euroopa keeltepäeva näitus oli galeriis üleval ja
keeleviktoriin toimus kõikidele huvitatutele
Leivanädal toimus vastavalt programmile ja läks igati korda.
Osalesid nii õpilased kui õpetajad.
Etendused on toimunud ja Euroopa päev 9.05 läbi viidud
Euroopa päeval oli galeriis üleval näitus EL lippudest ning
külas käis EV Välisministeeriumi protokollispetsialist

PR

PA
PA
PA
PA
PA

Tervisenädala raames toimusid tegevused 6.‐7.aprill 2017.
Võimlas Teko Pump 2017, Aatriumis tervislikud ampsud,
milline näeb välja tervislik taldrik, vitriin suhkrute sisalduse
kohta toiduainetes.
Reaalainete võistlus toimus väiksemas mahus 3.kursustele PA
M.Prokofjeva ja K.Tiitsi koostöös

M. Prokofjev, A.Viljus, Reaalainete võistlus on toimunud
3.kursuse õpilased

kevad 2017

Osalemine füüsikute viktoriinil SPEKTER K.Tiits

Teko õpilased

viktoriinil on osaletud

kevad 2017

osales 3 rühma

PA

Rahatarkuse nädala temaatiline üritus

Teko õpilased
(õpetajad)
A. Põlm ja õpilased

Rahatarkuse nädala temaatiline üritus on toimunud

märts 2017

on võistlustel osaletud

juuni 2017

Õ

18

Spordinädal

A.Põlm

A.Põlm,
J.Tsernomorskaja ja
õpilased

spordinädal on toimunud

september 2016

Rahatarkuse nädalat ei toimunud. Selle asemel külastasid
mitmed ärimaailma külalislektorid tunde
Teko poisid osalesid edukalt Eesti Kutsekoolispordi Liidu
poolt korraldatud saalijalgpalli võistlustel
Spordipäeval (2.09.2017) toimus ülekooliline
orienteerumisvõistlus

PA

18

L.Nurme,
K.Toomet
Kutsekoolide vahelised spordivõistlused A. Põlm

Õ

18

Ettevõtluspäev

L.Nurme

ettevõtluspäev on toimunud

04.10.2016

Õ
Õ

18
18

L.Nurme
E. Martma

õpilasfirma on loodud vähemalt paberkandjal
igast õpperühmast vähemalt üks uudne toode

kevad 2017
mai 2017

Õ

18

Õpilasfirmade loomise ja tegevuse
Toodete sortimendi rikastamine,
tootearendus
Kohvikoolitus

K.Toomet,
N.Smirnina, õpilased
Põhikoolijärgsed
valdkonna
erialaõpetajad
Kaimar Palm

pedagoogilisele personalile

juuni 2017

Õ

18

Rebaste ristimine

Jana
Tšernomorskaja

Teko õpilased

üritus on läbi viidud, esmakursuslased said tuttavaks 31.oktoober 2016
jätkukursuste õpilastega ning tunnevad oma kuuluvust
kooliperele

Õ

18

Fotograafia koolitus

Jana
Tšernomorskaja

J.Tsernomorskaja

fotograafia baasteadmiste koolitus on toimunud

27..oktoober 2016

Õ

18

Vaimse tervise nädal

Jana
Tšernomorskaja

J.Tsernomorskaja,
tugikeskus

õpilaste ja töötajate vaimset tervist toetavad
tegevused on toimunud

10.‐14.oktoober 2016

Õ

18

Jõulunädal, jõululaat, veteranide
vastuvõtt 8.12

Jana
L.Nurme, M. Kaldma, Sündmused on toimunud, õpilased on oma toodangu
TšernomorskajaJa erialaõpetajad
ja müügiga rahul
na

Õ

18

Direktori vastuvõtt töötajatele ja
parimatele õpilastele.

Jana
Tšernomorskaja

Jana Tšernomorskaja, Autahvel on tehtud, tublimad õpilased on tunnustatud 23.veebruar 2017
rühm?

Õ

18

Valentinipäev

Jana
Tšernomorskaja

Jana Tšernomorskaja, Päev on möödunud sõbralikult
õpilasesindus

14.veebruar 2017

Õ

18

Naljapäev

Jana
Tšernomorskaja

Jana Tšernomorskaja, Sündmus on möödunud lõbusalt
õpilasesindus

3.aprill 2017

Õ

18

Avaaktus ja lõpuaktused

Õ
Õ

19
19

Õ
Õ

19
19

Praktilise õppe suurendamine moodulis, praktikute kaasamine
Restoraniköögi moodulis kaasatud
A.Mäe
N. Ulitin, R. Mitro, J. Tunnid on läbiviidud
välispraktikud
Villermann, R.Volkov,
D.Fomenko,
H.Nurmine, A.
Skvortsov, J.Lepik

Õ

19

Praktikakogemuse avalik jagamine

Õ
Õ

114
114

Õ
Õ
Õ

2
21
21

Eesmärk 2: Teko väärtustab oma töötajaid ja toetab nende arengut
Alaeesmärk 2.1: Töötaja areng on toetatud / indikaator: töötajate rahulolu
Koolitusvajaduste kaardistamine ja
K.Johannes
õpetajad
koolitus eneseanalüüsist lähtuvalt
individuaalse lähenemisega

Õ

21

Uue töötaja abimaterjali koostamine

õppedirektor

Õ

21

Õpetaja loob endale digivaramu ja
kasutab seda aktiivselt õppetöös

Õ

21

Koolitused digi‐ ja õpetamispädevuste
arendamiseks

T. Tee,
õpetajad
K.Johannes,
I.Säälik
I.Säälik; erinevad õpetajad
koolitajad

Õ

21

HEV õppijate toetamiseks koolituste
õppedirektor
läbiviimine pedagoogilisele personalile

õpetajad

on läbi viidud vähemalt 5 koolitust

Õ

21

valdkonna õpetajad

õpetajad on kursis pagari‐ ja kondiitritööstuse uute
trendidega Eestis ja EL

Õ

21

Erialakoolitused koostööpartnerite
E. Martma;
juures, uued toorained ja tehnoloogiad. koolitustel
osalenud
Uute õpetajate toetamine, tugi uute
õppedirektor,
ametiülesannete puhul
juhtivõpetajad

juhtivõpetajad

tugiisikud on määratud direktori käskkirjaga, töötajad
on toetatud uute ametiülesannete tegemisel

Õ

21

Erialane stažeerimine
majutusettevõttes ja koolis välismaal

K. Leinus

K. Leinus

Õpetaja on stažeerimise läbinud ja tutvustanud
tulemusi kolleegidele

juuni 2017

Õ

21

Erialane stažeerimine restoranis ja
koolis välismaal

K. Palm

K. Palm

Õpetaja on stažeerimise läbinud ja tutvustanud
tulemusi kolleegidele

juuni 2017

Õ

21

Erialane stažeerimine koolis ja pagar‐
kondiitriettevõttes nii eestis kui ka
välismaal

L. Iljina, E. Lessel, L. Iljina, E. Lessel, R.
R. Vonda, E.
Vonda
Martma

Õpetajad on oma kogemusi tutvustanud kolleegidele

juuni 2017

Õ

21

Õpetajad on oma kogemusi tutvustanud kolleegidele

pidev

Õ
Õ

23
23

Erialane stažeerimine koolis ja
õpetajad
toitlustusevõttes nii eestis kui ka
välismaal
Alaeesmärk 2.3: Töötaja on väärtustatud / indikaator: rahulolu
Töötajate ootuste kaardistamine ja
juhtivõpetaja,
õpetaja
arvestamine töös
metoodik,
õppedirektor

eneseanalüüside kokkuvõtete koostamine ja
ettepanekute rakendamine

juuni 2017

Arenguvestlused peetud vastavalt vajadusele, iga töötaja
annab oma tagasiside oma juhile, kokkuvõtted tehtud ja
esitatud juuni nõukogus

Õ

23

Töötajad kasutavad rahvusvahelist
kogemust oma töös

Õ

23

Töötajad on tunnustatud, sh rahaliselt
ja esemeliselt

Õ

23

J

K. Palm

5.‐9.12.2016

Ettevõtluspäev toimus. Külas käis Priit Sarapuu G4Sist,
toimusid loengud sotsiaalmeedia turundusest ja
eesmärk täitmata, aktiivsus väike
Iga õpetaja on loonud õppeaasta jooksul uudse toote.
Õpetaja Tenok on alustanud veebipõhise retseptikogu
Toimus, kuid mitte personalile vaid projekti raames

PA
PA

E
E
PR
PA

Üritus toimus 31.10., kus saaksid osaleda kõik
ÕHOV
esmakursuslased. Nii esmakursuslaste kui ka jätkukursuste
huvi ürituses oli suur. Aga kuna pagar‐kondiitri jätkukursuse
õpilsed olid vähem aktiivsed, siis üritusel ei saanud osaleda
ainult pagar‐kondiitri eriala (eesti keelne rühm)
esmakursuslased.
Koolitus oli planeeritud oktoobri lõpus, info koolituse kohta ÕHOV
oli kätte saadav nii kooli TVs kui ka infotahvlil. Koolitust ei
toimunud, kuna huvilisi oli vähe.
Õpilasele ja kooli töötajatele oli pakutud osalemine joogas ÕHOV
ning keskendumist arendavas praktilises tegevuses. Kuid
huvilisi ei leidnud.
Jõulunädal toimus plaanikohaselt, õpilaste vähene aktiivsus. PR
Veteranide kohtumine toimus A‐korpuse kohvikus, kus oma
Jõuluetenduse näitas kooliteater SEKAM ‐ Jõululaadal
esitasid oma toodangu vähemalt 10 õpilasmeeskonda,
enamus oli koka eriala õpilased. Osalustasu abil oli kogutud
kokku ca 200eur SPA klassi sisustuse jaoks. Jõululaada
raames toimus ka kontsert, mida korraldasid ja viisid läbi ÕE
esindajad.
Vastuvõtt toimus, meeles peeti õpilasi, õpetajaid ja
E
tööandjaid
Sõbrapäeval korraldasid ÕE esindajad temaatilise
ÕHOV
pildistamise nurka. Õpetaja I.Säälik eestvedamisel oli avatud
ka sõbrakohvik.
Ei toimunud
ÕHOV

Jana
huvijuht, M.Kaldma, aktused on korraldatud
september 2016, veebruar ja Aktused läbi viidud traditsioonide kohaselt
PR
Tšernomorskaja rühmajuhendajad
juuni 2017
PA
Alaeesmärk 1.9: On võetud kasutusele kogemuspõhised õppemeetodid taseme‐ ja täiendusõppe läbiviimisel / Indikaator: välislektorite arv, moodulihindamises praktilise töö kasutus
Tööandjate kaasamine õppe
E.Martma,
vastavalt
tööandjad on kaasatud õppeprotsessi ja õpetajate
juuni 2017
Majutusvaldkonnas kaasati tööandjaid tundide läbiviimisse, PA
läbiviimisse (tunnid, vastuvõtu
A.Mäe, A.Antson, tunnijaotusele,
koolitusse
kuid mitte loodetud määral. Teenindusvaldkonnas
komisjon, praktika hindamine
K.Palm, K.Leinus vastuvõtukomisjoni
tööandjad kaasatud praktika hindamisse.
käskkirjadele,
Toidutööstuse valdkonnas kaasatud tööandjaid tundide
praktika korraldusele
läbiviimisesse ja praktika hindamisse. Toitlustuse
valdkonnas käisid praktikud rääkimas teooriatundides ning
tegid ka praktilisi tunde. Võistluste žüriid koosnesid
tegevkokkadest.

praktikajuhendaj praktikajuhendajad; praktikate kaitsmise ajad on nähtavad tunniplaanis ja
kõik Teko töötajad võivad osaleda
ad
õppejuht ‐
tunniplaanis
kajastamine
Alaeesmärk 1.14: Kutseõppeasutuse kujundamine kutset andvaks koolituskeskuseks
Kutse andja staatuse taotlemine
kõikides valdkondades

koolituskava on valmis

õppedirektor,
abimaterjal on kättesaadav kooli kodulehel
osakondade juhatajad
kõik pedagoogid on loonud õppeaasta jooksul e‐
õppematerjali, e‐kursuse, e‐õpiobjekti vm
kokkulepped on sõlmitud direktoriga
on toimunud koolitused ja töötoad Teko õpetajatele
(vähemalt 5)

juuni 2017

Teko restoranis töötas 13 kokka/peakokka

juuni 2017

Praktika kaitsmised on kajastatud tunniplaanis, kuid teiste
õpilaste ja Teko töötajate osavõtt on olnud minimaalne.

PA
PA

PA

E
Kutseandjaks pole kool taotlenud, sest sellekohasest
E
seadusandlusest tulenev praktika on vähene ega ole koolile
motiveeriv.
E
E

esitatud kinnitamiseks
1.10.2016

koolituskava 2016/17 on kinnitatud tähtaegselt kooli
nõukogus

september 2016

abimaterjal on loodud, uuendatud ja kättesaadav kooli
kodulehel

E

juuni 2017

seoses personalivahetusega (metoodik, haridustehnoloog)
on eesmärk täitmata

E

26.08.2016 uued
digivahendid õpetaja
tööriistakohvris; 30.08
probleemipõhine õpe
keeleõppes
juuni 2017

koolitused 2016 toimunud; edasisised tegevused seoses
personalivahetusega (metoodik, haridustehnoloog)
täitmata

E

juuni 2017

Balt‐Hellin´i uute toorainete ja tehnoloogiate koolitustel on E
osalenud E.Lessel; S.Tenok; l. Iljina; R.Vonda.

toimunud 4 HEV‐temaatilist koolitust (koolitaja Viivi Neare) PA

tugiisikud/mentorid on uutele töötajatele on määratud

E

Stažeerimine Hollandis, 2 nädalat 2017 veebruaris ning
teadmisi tutvustatud kolleegidele. Lisaks saab lugeda
blogist: www.noproblemsinleeuwarden.weebly.com
Stažeerimine Hollandis, 2 nädalat 2017 veebruaris ning
teadmisi tutvustatud kolleegidele. Lisaks saab lugeda
blogist: www.noproblemsinleeuwarden.weebly.com Lisaks
stažeerimine Restoran Ribe ja Carmen catering
L.Iljina ja R.Vonda stazeerisid Soomes ja tutvustasid oma
kogemusi ka kolleegidele. E. Lesseli stazeerimine Tartu KHKs
jäi haigestumise tõttu ära ja seetõttu ei saanud ka
E.Martma võetud stazeerimisplaane realiseerida.
Välismaal stžeerinud ja oma kogemusi teistele jaganud: D.
Sarapuu‐Kelder, M. Stulova, L. Koltšenko, I. Horošihh, K.
Tiido.

PA

PA

PA

PA

PA
PA

rahvusvahelistes õpetaja
projektides
osalejad
juhtkond
juhtivõpetajad

rahvusvahelise kogemuse tutvustamine kõigile
pedagoogidele

pidev

Stažeerimas käis 16 töötajat, projektides osales 26 töötajat. PA

on tõusnud rahulolu tunnustamisega

juuni 2016

Töötajaid on tunnustatud vastavalt korrale, EV aastapöeval PA
anti välja esimesed kaks II järgi teenetemärki

Sulgpallitereeningud õpetajatele

A.Põlm

Teko töötajad

Treeningud on toimunud

juuni 2017

Osaleti vastavalt aktiivsusele, aeg broneeritud võimlas N

PA

23

Õpetajate päeva tähistamine

Jana
Tšernomorskaja

Ilona Säälik

Sündmus korraldatud, rahulolu kasvanud

oktoober 2016

Toimus pidulik vastuvõtt Õpetajate päeva puhul

PA

J

23

Meeli Kaldma

Tiina Plukk

Koolitus ja seminar läbi viidud, tagasisidestatud

dets lõpp jaan algus

J
J

23
23

Aastavahetuse seminar ja
tunnustussündmus
Kooli lõpetamise suvepäev
Töötajate tunnustamine

Meeli Kaldma
Meeli Kaldma

Margus Puustusmaa
juhtkond

Suvepäev toiimunud, osalejad rahul
Igale konkursile ja võimalusele tunnustamiseks on
esitatud koolist kandidaate

juuni lõpp
vastavalt tähtaegadele

Toimus Olde Hansas ja koolituspäev kolmele grupile (kokku PA
60 inimest, OÜ MetaProfit)
Toimub 23.augustil, ERM külastus
PA
Välja töötatud uus tunnustusmärkide süsteem
PA

