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Toitlustamise kord Saaremaa Ühisgümnaasiumis 
 
 

1. Toitlustamisega tegeleb SÜG Sihtasutuse söökla “SYGla”, kes pakub oma teenust õpilastele, 
kooli ja sihtasutuse töötajatele ning kõigile teistele  klientidele. 

2. Õppeperioodil 1. septembrist 31. maini on “SYGla” avatud esmaspäevast neljapäevani kell 
9.00 – 16.00, reedeti 9 – 15, laupäeviti ja pühapäeviti suletud. 

3. Koolivaheaegadel on söökla avatud kell 9 – 14, suveperioodil 1. juunist 31. augustini 
esmaspäevast reedeni kell 8 – 14, laupäeval ja pühapäeval hosteli klientide 
hommikusöökideks kell 8 – 10.   

4. Kell 18.00 – 19.00 toitlustatakse õpilaskodu elanikke. Söökla paneb ettetellinutele toidu 
soojakappi ja sööklasse laseb sööjad sisse turvatöötaja või teda asendav SÜG Sihtasutuse 
töötaja.  

5. Söögivahetunnid on järgmised: I – IV klass kell 10.45, V – IX klass kell 11.45, X – XII klass 
kell 12.45. Mõjuvatel põhjustel (söögivahetund satub kahe kehalise kasvatuse tunni vahele 
vms) võib sööma minna ka muudel aegadel. Samuti saab kokkuleppel õpetajatega 
söögivahetundi pikendada või süüa pärast eespoolnimetatud söögiaegu. 

6. I, II ja III klassile kaetakse päevamenüü laudadele,  IV tõstab päevaprae iseteenindusletist ise 
ja V – XII klass saab kogu päevamenüü iseteenindusletist.  

7. Päevapraadi, -suppi ja –magustoitu söövad IV – XII klassi õpilased sisenevad söökla 
iseteenindustsooni läbi pöördvärava, kasutades selleks õpilaspiletit. 13-kroonise päevasumma 
eest saavad nad võtta ühe võimalusena päevaprae, teise võimalusena supi ja magustoidu. 

8. Piima pakutakse õpilastele tasuta. 
9. Kui õpilaspilet on koju ununenud, kadunud vms, siis läheb õpilane kooli sekretäri juurde, 

tellib ära uue kaardi ja saab sekretärilt uue kaardi saabumiseni asenduskaardi. Seejärel saab 
ta minna iseteenindusletist sööki võtma. 

10. Õpilasel on õigus ja võimalus käia söömas ka rohkem kui üks kord päevas. 
11. Arveldamine toimub järgmiselt: 

Kuu viimase söögipäeva lõpus liidetakse kokku kuu söögikorrad ja korrutatakse see 13-
kroonise päevatasuga. Saadud kuu kogusumma ulatuses esitatakse arved X – XII klassi 
õpilastele, õpetajatele ja töötajatele. IV – IX klassi õpilaste puhul lahutatakse kuu  
kogusummast kuu söögipäevade riigi poolt kaetud maksumus (toidupäevade arv korrutatud 
13 krooniga) ning saadud vahe on esitatava arve summa.   

12. Lisaks päevamenüüle pakub “SYGla” muid roogasid, pagari- ja kondiitritooteid, jooke ja 
maiustusi, mida müüakse kõigile klientidele sularaha või kaardimakse eest.  Kallimad, nn 
letipraed on müügil alates kella 12-st 

13. Toidunõud ja söögiriistad toob sööja ise nõudepesusse ja sorteerib need õigetesse korvidesse. 


