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3. Ülevaade kooli toitlustamisest

1. Hoolekogu sekretäri valimine
Vabatahtlikuna oli nõus hoolekogu sekretäri ametikohuseid täitma Ilona Vares.
Otsus: Kõik ühehäälselt nõus, hoolekogu sekretäriks valitud Ilona Vares.

2. Hoolekogu esimehe valimine
Tehti ettepanek, et esimeheks oleks Tõnis Kask.
Otsus: Kõik ühehäälselt nõus, hoolekogu esimeheks valitud Tõnis Kask.

Enne toitlustaja esindajate saabumist arutas hoolekogu oma töö paremaks korraldamiseks
aasta/tööplaani võimalikku koostamist. Selleks esitavad hoolekogu liikmed kirja teel oma
ettepanekud teemade osas, mida aasta jooksul käsitleda ning hoolekogu esimees koordineerib
regulaarsete kokkusaamiste kava.

3. Ülevaade kooli toitlustamisest
Toitlustajat esindasid koosolekul Erika Sootla ja Ulja Käos. (Vahemärkus: Hetkel toitlustab
kooli OÜ Sildo Luke, lepingu periood 2014-2016; protokollija)
Taaskord on tõstatatud üles toitlustamise teema, kuna söögi osas on tulnud nurisevat
tagasisidet, sh kurdetakse nt liigsoolase toidu, maitse, portsjoni suuruse, puuviljade nappuse,
toidu seest leitud karvade, puhta joogivee puudumise jm üle.
Samas on ka positiivset tagasisidet, kus lapsed on toiduga rahul ning soovivad sellega seoses
suuremaid portsjoneid.
Esindajad põhjendavad toidu sisu, mille aluseks on ettemääratud toidukalkulatsioon.
Täpsustatakse, et pakutav puuvili ei ole magustoiduks, vaid tervislikuks lisaampsuks, saiakesi
pakutakse kord nädalas, PRIA piim on kõigile vabalt kättesaadav. Samuti märgiti, et sageli
jätavad lapsed nt kalatoidud söömata, mis võib olla põhjustatud kodustest
toitumisharjumustest.
Toitlustajad kinnitasid, et nende töötajatel on juuksed kaetud ning leitud karvad toidu sees
võivad olla pärit laste endi peadest.
Kõige suurem mureallikas toitlustaja enda sõnul on amortiseerunud köök koos selle juurde
kuuluva tehnikaga. Praeguse seisu juures on raske soovitud tulemusteni jõuda. Ka on
probleemiks kokkade pidev vahetumine, keeruline on leida head kokka.
Jääb kõlama ühine arusaam, et köök vajab remonti ning kaasajastamist, kuid kuna põhikool
koos köögiga kuulub vallale, siis võib asjaajamine venida. Väiksemate seadmete soetamiseks
on vallale taotlusi esitatud, neid on rahuldatud. Hetkel on esitatud taotlus veel 3 seadme
soetamiseks.

Vestluses puudutati põgusalt veel järgmisi teemasid:
•

Kas on võimalik pikapäevarühma toitlustada ka reedeti? - Vaja välja selgitada reaalne
vajadus

•

Täisteratoodete võimalik kasutamine toiduvalmistamisel – Hinna poolest kallim;
lastele harjumatum; võimalus, et suurem hulk lapsi jätab söömata

•

Oleme tervist edendav kool. Vajalik on vanemate, laste, toitlustaja ja kooli
toitumisalane teavitustöö. Eesmärk on, et toitlustaja toimetaks määruse raames ja
pakuks täisväärtuslikku toitu. Tasub mõelda, kuidas seda teha, et kõigi huvigruppide
vajadused ja soovid täidetuks saaks.

•

Püreesuppide, mis lastele üldjuhul maitseb, sagedasem pakkumine – Jääb jällegi
tehnika taha, ei ole nii võimsaid saumiksereid, et sellises koguses korraga valmistada

•

Spordihoone puhveti avamine mitte enne keskpäeva – Läbirääkimiste küsimus

•

Ettepanek teha lastele nt ekskursioone kööki, et lähemalt näha koolitoidu valmimist –
esindajad kinnitavad, et on kutsunud klasse kööki külastama, paraku ei ole õpetajad
seda võimalust kasutanud

•

Kas olukord paraneks kui lapsevanemad rahaliselt rohkem panustaksid laste
toitlustamisse? – vajab selgitamist

•

Võimalus taotleda PRIA puu- ja köögivilja toetust – Direktor viib ennast sellega kurssi
(http://www.pria.ee/et/toetused/meede/koolipuuviljatoetus)

Positiivse lahendusena on alates 12. oktoobrist asutud rakendama süsteemi, kus toidu
komponendid on laudade peal eraldi kättesaadavad ning igaüks saab oma portsjoni vastavalt
soovile komplekteerida. Samuti proovitakse tulevikus ka magustoidu osasid eraldi serveerida
(nt mannavaht ja piim).
Samuti palusid söögitädid, et probleemide ja küsimustega julgemalt otse nende poole
pöördutaks.
Lepiti kokku uus kohtumine paari kuu pärast.

Jooksvad küsimused ja kohapeal tekkinud teemad
•

Rainer Juhkam tegi ettepaneku järgmisel hoolekogu koosolekul tõstatada teemana üles
võimalik ühtse rahade kogumise süsteemi loomine. Põhjuseks kaootiline rahadega
arveldamine nt ekskursioonide, teatrikülastuse vm korral; ka söögirahad, mille
maksmise aluseks ei ole esitatud arveid.

•

Ilona Vares tegi ettepaneku, et koolil võiks olla avatum kajastus koolis toimuvast, nt
mõnes üldlevinud sotsiaalmeedia kanalis. Ja seda võiksid toimetada õpilased ise mõne
õpetajaga koostöös. Kuigi koolil on koduleht, ei leia seal tihtipeale aktuaalseid
teemasid ning kiirteateid. Õpilaste esindaja ja hoolekogu liige Markus Heidemann
lubas selle õpilasesinduses teemaks võtta.

•

Kati Männik uuris võimalust kasutada tugiisiku teenust erivajadustega laste puhul.
Direktori vastusest selgus, et otseselt tugiisikut kellelegi määratud ei ole, kuid vajadus
veel ühe eripedagoogi järele on olemas. Kool on valmis koostööks.

•

Lennupõhine õpe. Kuna lapsevanametes on segadust tekitanud uue süsteemi
rakendamine, siis soovitakse eraldi koosolekut antud teemal.

•

Huviringidest. Robootika alustab novembrist, juhendaja Jaak Rooden. Meediaringi
jätkumine on lahtine. Täpsem info edaspidi.

•

Arvutiõpetus koolitunnina. Teemade käsitlemised on liiga pikad. Lapsed kurdavad
igavust, mängitakse niisama. Direktor tegeleb teemaga.

Lõpetuseks palus Tõnis Kask tulevaste teemade peale mõelda ning aktiivselt kirjavahetuses
olla.

Järgmise hoolekogu koosoleku aeg teatatakse eraldi.

Hoolekogu esimees Tõnis Kask

Protokollija Ilona Vares
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