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Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis
Määrus kehtestatakse Kohila valla põhimääruse § 6 lg 2 ja Kohila Vallavolikogu 27.01.2015
määruse nr 1 koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Kohila Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilaste koolilõuna toidukorra
omaosaluse määr, toitlustamiskulude riigi- ja vallaeelarve vahenditest katmise tingimused ja
kord ning reguleeritakse kooli ja lapsevanema omavahelised õigused ja kohustused.
§ 2. Koolilõuna maksumus ja omaosaluse tasumine
(1) Koolilõuna ühe toidukorra maksumuse piirhinnaks on 1,44 eurot õpilase kohta.
(2) 1.- 4. klassi õpilaste koolilõuna tasustatakse riigi- ja vallaeelarve vahenditest. 5.-12. klassi
õpilaste koolilõuna tasustatakse riigi- ja vallaeelarvest ning lapsevanema omaosalusena.
(4) Kohila valla eelarvest kompenseeritakse riigi poolt eraldatud vahendite, põhikooli- ja
gümnaasiumiosa lapsevanema omaosaluse ning koolilõuna tegeliku maksumuse vahe.
(5) Lapsevanema omaosaluse määr koolilõuna kulude katmisel on 0,32 eurot ühe toidukorra
kohta.
(6) Koolilõuna omaosalust makstakse oktoobrist juunini.
(7) Lapsevanema omaosalusena tasutav summa makstakse hiljemalt toitlustamisele eelneva
kuu 25. kuupäevaks. Teade omaosaluse summa ja maksmise tingimuste kohta avaldatakse
kooli kodulehel.
§ 3. Koolilõuna omaosalusest täielik või osaline vabastamine
(1) Kohila vallavalitsus võib lapsevanema kirjalikul taotlusel vabastada õpilase täielikult või
osaliselt koolilõuna omaosaluse maksmisest.
(2) Toitlustamise omaosalusest vabastamisel lähtutakse Kohila Vallavolikogu poolt
kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast.
§ 4. Toitlustamise korraldamine ja toitlustamiskulude eest tasumine

(1) Toitlustamisega seotud toimingute eest koolis vastutab kooli direktor.
(2) Omaosaluse tasumata jätmisel ettenähtud kuupäevaks kaotab 5.-12. klassi õpilane õiguse
koolilõunale kuu viimasel 4-6 koolipäeval, sõltuvalt kuu toidupäevade arvust.
§ 5. Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest
Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest
vastutab kooli direktor.
§ 6. Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine
Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.
§ 7. Ettepanekute esitamine
Kooli hoolekogul ja õpilasesindusel on õigus teha kooli direktorile ettepanekuid toitlustamise
paremaks korraldamiseks.
§ 8. Määruse jõustumine
(1) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2018.
(2) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 09. märtsi 2015. aasta määrus nr. 4
„Toitlustuskulude maksmise ja kasutamise kord Kohila Gümnaasiumis“.
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