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NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUM 

TOITLUSTAMISE KORD 

 

Kinnitatud direktori 

08.09.2017nr 1.1-6/24. 

Kooskõlastatud hoolekoguga 

otsus 29.08.2017 nr 66.  

Alus:  

 Riigikogu 14.06.1995 “Rahvatervise seadus” § 8 lõike 2 punkt 4  

 Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses 

lasteasutuses ja koolis”  

 Narva Linnavolikogu 15.03.2007 määrus nr 9 “Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste 

koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” 

 Narva Linnavalitsuse korraldus 10.02.2016 nr 107-k “Narva linna munitsipaalkoolide 

õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine” 

 

1.ÜLDOSA 

Koolisöökla on avatud õppetöö ajal kell 08.00-15.30. Õpilaste toitlustamine toimub vastavalt kinnitatud 

menüüle. Menüü on paigutatud kooli koduleheküljele ja kooli sööklas.  

 

2. ÕPILASTE TOITLUSTAMISE AJAD: 

Toitlustamine esmaspäevast reedeni 

 vahetund - 09.45 – 10.00  I kooliaste 

 vahetund - 10.45 – 11.00  II kooliaste 

 vahetund - 11.45 – 12.00  III kooliaste 

 vahetund - 12.45 – 13.00  IV kooliaste 

 

3. TOITLUSTAMINE KOOLISÖÖKLAS 

1) Toitlustamisteenuseid osutab firma Mann Grupp AS (reg nr 10797040, aadress Võidu 17A, 

Narva, tel. 35 927 94) vastavalt lepingule 01.09.2004 ning lepingu juurde kuuluvale lepingu lisale 

01.05.2008. 

2) 1.-12. klassi õpilastele on koolilõuna tasuta vastavalt direktori poolt kinnitatud menüüle. 

3) Õpilastel on tasuta vee saamise võimalus koolis. 

4) Esimene vahetund (09.45-10.00) on mõeldud toitlustamiseks ainult esimese kooliastme õpilastele.  

5) Kooli medõde hindab iga päev pakutava toidu kvaliteeti.  

6) Sotsiaalpedagoog koordineerib koolisöökla tööd. 

7) Õpilased järgivad isikliku hügieeni nõudeid (pesevad käsi), hoiavad söögilaua taga korda, 

koristavad enda järel kasutatud toidunõud. 

8) Toitu ei tohi viia koolisööklast välja. Õpilased võivad kaasa võtta söömata jäänud puuvilja ainult 

spetsiaalses karbis või kilekotis.  

9) 1.-4. klassi õpilasi saadavad koolisööklasse klassijuhatajad või aineõpetajad. 5.-12. klassi 

klassijuhatajad kontrollivad korda ja õpilaste toitlustamist. Koolisööklas kindlustab korda 

sotsiaalpedagoog ja korrapidaja-õpetaja.  

10) Õppesõidu ajal on õpilastel sooja toidu asemel kaasas kuivpajuk.  

11) Sotsiaalpedagoog peab iga päev puudujate üle arvestust ning edastab saadud andmed koolisöökla 

peakokale: 1.-6. klass pärast 1. tundi, 7.-12. klass pärast 3. tundi. 

12) Pretensioonid koolitoidu kvaliteedi kohta esitatakse kirjalikus vormis firmale OÜ Mann Grupp 

aadressil manngrupp@gmail.com. 


