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KINNITATUD direktori 29.08.2008 
käskkirjaga nr 1-1/37 

KINNITATUD MUUDATUSED 
direktori 20.02.2015 

käskkirjaga nr 1-1/22 
 

Tallinna Pae Gümnaasiumi toitlustamise kord 

I  Üldosa  

1. Söökla on avatud õppetöö ajal kella 8.00–14.30-ni kõigile külastajatele.  
2. Puhvet on avatud õppetöö ajal kella 9.00–14.00-ni kõigile külastajatele, arveldatakse 

sularahas. 
3. Toitlustamisel järgitakse tervistedendava kooli põhimõtteid. 
4. Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mille kinnitab direktor. 
5. Nädalamenüü on nähtav söögisaali stendil ja avalikustatud kooli kodulehel 

www.pae.tln.edu.ee 

II  Toitlustamise ajad 

1. söögivahetund  kell 8.45-9.05 1.-2. klassi õpilaste toitlustamine 
2. söögivahetund  kell 9.50-10.10 3.-4. klassi õpilaste toitlustamine 
3. söögivahetund  kell 10.55-11.15 5.-6. klassi õpilaste toitlustamine 
4. söögivahetund kell 12.00-12.20 7.-9. klassi õpilaste toitlustamine 
5. söögivahetund kell 13.30-14.30 II vahetuse õpilased ja erinevates ringides osalevad 

õpilased 
    6. Gümnaasiumiastme õpilased söövad neile sobilikul ajal päeva jooksul. 
 

III  Toitlustamise kord 

6. Esimese tunni lõpuks edastab iga klass toitlustajale info samal päeval klassis kohalolevate 
õpilaste arvu kohta. 

7. Klassijuhatajad või väljasõitu korraldavad õpetajad teatavad majandusjuhatajale õpilastest, 
kes on planeeritud ekskursioonidel või üritustel jms vähemalt 2-3 päeva enne ürituse 
toimumist. 

8. Õpilaste toitlustamine sööklas toimub vastavalt koostatud graafikule, igale klassile on 
määratud söömiseks kindlad lauad.  

9. Õpilased võtavad toiduportsiooni toidujagamise letist, salatid, joogid ja leib on laudadel. 
10. Supp ja joogid on kõikide klasside söögivahetundidel kaetud laudadele.  
11. Vastavalt PRIA programmile „Koolipuuvili“ jagatakse 1.–5.klassi õpilastele 2-3 korda 

nädalas tasuta puu-ja juurvilja ning vastavalt PRIA „Piima“ programmile tasuta piima.  
12. Õpilane jälgib isikliku hügieeni reegleid (peseb käsi), hoiab korda laua taga, suhtub hoolikalt 

toiduainetesse, koristab enda järelt kasutatud nõud, ei vii toitu koolisööklast välja. 
13. Sööklakorra järele vaatab nii korrapidaja kui ka õpetaja, kes tõi õpilased sööklasse. 
14. Korrapidaja õpetaja fikseerib kõik korrarikkumise juhtumid ja teatab sellest juhtkonnale. 
15. Pretensioonid koolitoidu kvaliteedi kohta esitatakse ainult kirjalikult AS Tuleleek direktorile 

Marika Gutmanile või majandusjuhatajale Valentina Didenkole (majajuht@hot.ee) 
16. Välja selgitamaks rahulolu kooli söökla tööga, viiakse läbi iga-aastased õpilaste küsitlused 

(õpilasomavalitsus koostöös koolijuhtkonna ja tervisenõukoguga). 



 

2 
 

IV  Toiduraha suurus ja tasustamise kord  

17. 1.-9. klassi õpilastele on koolilõuna tasuta. 
18. 10.-12.klassi õpilaste koolilõuna maksumus on 56 senti (toidukorra maksumus on 1,34 eurot, 

millest riigipoolne toetus on 78 senti, õpilase omaosalus 56 senti). Hinnavahe toidukorra 
tegeliku maksumuse ja õpilase poolt makstava omaosaluse vahel kaetakse linna eelarve 
vahenditest. 

19. Ringides osalevate õpilaste toidukorra maksumus on 1,34 eurot.  
20. Õpilase pikemaajalisest puudumisest on lapsevanem kohustatud teatama klassijuhatajale või 

majandusjuhatajale. Õpilase toidukorra maksumus arveldatakse maha teatamise teisest 
päevast ning järgmine kuu toiduraha summa on puudutud päevade võrra väiksem. 

21. Toiduraha makstakse toitlustava ettevõtte AS Tuleleek arvelduskontole toitlustamisele 
eelneva kuu 25-ndaks kuupäevaks, selgituses märgitakse õpilase nimi, klass ja kuu või 
päevad, mille eest tasutakse. 

22. AS Tuleleek kontonumber: EE192200221024028355 (Swedbank), viitenumber 12500019   
23. AS Tuleleek kontaktandmed: Punane 14a – 409, tel. 6352316, tuleleek@hot.ee 

V Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest 

24. Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest 
vastutab majandusjuhataja Valentina Didenko. 

 

 

 


