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SKLEPI KOLEGIJA 2009/2020 OPZHR

PREHRANA
 Strokovne delavke, ki odhajajo iz vrtca zaradi izletov, letovanj, taborov, zimovanj, vrtec so
dolžne obvestiti kuhinjo v enoti o odsotnosti skupine.
 Dopoldanska malica je za vse otroke sadno zelenjavni krožnik.
 Za vse otroke, ki v vrtec pridejo do 7.00 ure, se v zbirni sobi poskrbi za jutranji prigrizek, ki
ga strokovna delavka prevzame v kuhinji.
 Potrdila o dietah otrok se pošlje vodji prehrane, kuhinji v enoti ter vloži v mapo za
združevanju otrok (z imenom in priimkom otroka in vzgojiteljice, skupine in enote v kateri
je).
 Potrdila o dietah se obnavlja letno v kolikor ni zapisano, da je trajno.
 V uvajalnem obdobju dan, ko otrok nima prehrane ali ima samo zajtrk štejemo kot, da ga
ni bilo (U). Ko pa je kosilo, se šteje prisotnost(+).
 Zaposleni pri prehrani dobijo otroško porcijo.
 V starosti 1–2 leti pripada jaslična prehrana, od januarja dalje, pa s privolitvijo staršev,
lahko preidejo na predšolsko prehrano.
 Nova oblikovana skupina, v starosti 2–3 leta, pa lahko privolitev za predšolski jedilnik
pridobi že na 1. roditeljskem sestanku.
 Ob zaključnih prireditvah 5–6 letnih otrok se za pogostitev lahko naroči sok, kava in torta.
Za vsa ostala srečanja pogostitve ni.
 Kadar otrok z dieto po odsotnosti pride v vrtec, o tem strokovne delavke takoj obvestijo
centralno kuhinjo.
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ZDRAVNIŠKA POTRDILA IN ZDRAVILA
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 Prvi dan vstopa otroka v vrtec, starši potrdilo predajo vzgojiteljici. Vzgojiteljica potrdilo
preda ga. Svetek Ireni, ki ga vstavi v osebno mapo otroka.
 V vrtcu zdravil in terapij otrokom ne dajemo, razen v primeru zdravniškega potrdila.
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LOČEVANJE ODPADKOV
V SKUPINAH:

 1–3 LETNE SKUPINE – imajo koš za mešane odpadke (plenice, rokavice) in koš za bio
odpadke.
 3–6 LETNE SKUPINE – imajo koš za bio odpadke v sobah, kjer je voda. V ostalih
igralnicah drugih košev ni in so postavljeni v garderobah.
V garderobah so koši za papir, embalažo, mešane odpadke in bio odpadke.

