INFO TOITLUSTAMISE KOHTA
Toitustaja: P.Dussmann Eesti OÜ; söökla juhataja Reet Rätsep
Koolilõuna (rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Maardu Linnavalitsus)
-

-

Koolilõunat jagatakse graafiku järgi, igale klassile on ette nähtud üks söögivahetund.
Söögisaali on paigutatud jaotusliin: lapsed võtavad kandiku, panevad ise toidu taldrikule
(näidisportsjon on nähtaval kohal) ja lähevad lauda. Iga laps võib istuda vabalt valitud lauda
(ei ole igale klassile eraldi lauda).
Söömise lõpetanud õpilane viib mustad nõud ära, lahkub sööklast ning vabastab koha
järgmisele sööjale.
Magustoit on portsjonitena valmis pandud. Iga õpilane võtab ühe portsjoni.
Eritoitu (nt allergikud) saab köögist. Eritoidu saamiseks tuleb esitada arstitõend (allergia) või
lapsevanema avaldus (usulised tõekspidamised jmt).
Kellamäe 1 on toit laudadele kaetud kogu õppeaasta vältel.

NB! Sel õppeaastal saavad pärast 2., 3. ja 4.tundi sööklasse AINULT need klassid, kellel on
graafiku järgi söögivahetund.
Hommikusöök – kingitus toitlusfirmalt
-

Hommikusööki jagatakse Ringi 64 hoones nii õpilastele kui koolitöötajatele tasuta kell 7.459.30.

Terviseamps
-

Igale õpilasele on igal õppepäeval ette nähtud terviseamps.
Terviseampsu saab õpilane sööklas oma koolilõuna vahetunnil kokkulepitud kohast, mis on
märgistatud sildiga „Terviseamps“

Puhvet
-

Alates sellest õppeaastast saab puhvetis tasuda nii sularahas kui pangakaardiga.
Lisaks puhvetimenüüle osutab puhvet järgmisi teenuseid:
o Pikapäevatoidu eest tasumine
o Lõuna eest tasumine (õpetajad ja muu personal).

Töötajate toitlustamine
-

Ringi 64 tasutakse töötajate lõuna eest puhvetisse, puhvetipidaja väljastab talongi, mille
alusel saab töötaja lõuna AINULT talongi alusel.
Töötajad saavad tasuda koolitoidu eest ette ning puhvetipidaja väljastab talongid vastavalt
tasutud portsjonite arvule.
Kellamäe 1 koolitöötajad saavad tellida koolilõuna oma majja ette teatamisega vähemalt 1
tööpäev.

Pikapäevatoit
-

Pikapäevatoitu pakutakse mõlemas hoones.
Pikapäevatoidu eest saab tasuda puhvetisse kaardiga või sularahas.
Õpilaste pikapäevatoidu raha kogumisega õpilastelt tegeleb pikapäevarühma õpetaja.
Pikapäevatoidu sööjate arvestust peab PPR õpetaja.

-

Pikapäevatoitu võivad osta ka koolitöötajad ja õpilased, kes soovivad lisasööki, kuid kes ei käi
pikapäevarühmas.

Üritused
-

Maardus toimuvate kooliürituste (nt spordipäevad) toitlustamine toimub ürituse kohas (nt
staadionil).
Väljaspool Maardut toimuvatel üritustel on korraldatud toitlustamine. Eelistatud on soe toit.
Kooli toitlustajalt on võimalik eraldi tasu eest tellida klassiüritustele toitlustamist a la carte
menüü alusel.

