KINNITATUD
Hoolekogu 21.03.2013. a otsuse alusel
direktori käskkirjaga nr 2

Terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste toitlustamise
põhimõtted Jänesselja Lasteaias
§ 1 Teabe kogumine, edastamine ja säilitamine
1. Enne lapse lasteaeda tulekut (uue lapse puhul) või esimesel võimalusel eritingimuse rakendamise
vajaduse selgumisest (lasteaias käiva lapse puhul) informeerib vanem direktorit kirjalikult (tõend või arsti
soovitus) lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.
2. Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt arsti soovitustest ning
koostöös lapsevanema ja majandusjuhatajaga selgitamaks välja kui suures osas on lasteaial võimalik
lapsevanemale vastu tulla ning erimenüü lapsele koostada.
3. Usulistel põhjustel või lapsevanema veendumuste tõttu teisiti toituva lapse toitlustamises võib teha
muudatusi vastavalt lapsevanema soovile (aluseks kirjalik avaldus) kooskõlas tervisekaitsenõuetega ja
võimaluste piires.
4. Direktor edastab lapsevanemalt saadud informatsiooni majandusjuhatajale, kes omakorda edastab
vajaliku teabe rühma meeskonnale ja köögipersonalile.
5. Rühma meeskonna iga liige peab omama teavet terviseseisundist tulenevate eritingimustega laste
toitlustamise kohta.
6. Terviseseisundist tulenevate eritingimuste korral kinnitab lapsevanem lasteaia menüü, kus on
lapsevanema poolt tehtud toitude/toiduainete asendused (vajadusel täpsustus ka koguses).
7. Õpetaja säilitab lapse kohta käiva informatsiooni (sh kinnitatud menüü) terviseseisundist tuleneva
eritingimuse kohta kuni laps käib Jänesselja lasteaias. Lapse üleminekul teise rühma (nt valverühm) edastab
ta vajaliku teabe teise rühma õpetajatele ja/või õpetaja abile.
§ 2 Toitlustamise põhimõtted
1. Peakokk valmistab terviseseisundist tulenevate eritingimustega lapsele toidu õpetaja abilt saadud teabe
alusel.
2. Õpetaja abi jälgib toidu jaotamisel, et terviseseisundist tulenevate eritingimustega lapsed saaksid ainult
neile lubatud toitu.
§ 3 Koostöö lapsevanemaga
1. Soovitav on, et lapsevanem teavitab rühma meeskonda toiduallergiaga ja/või toidutalumatusega
kaasnevatest terviseprobleemidest ja/või sümptomitest.
2. Lapse lasteaiast puudumise järgselt teavitab lapsevanem eelneval päeval rühma õpetajat/õpetaja abi
lapse naasmisest lasteaeda, et korraldada eritoidu tegemine järgmisel päeval.
3. Raskete allergiajuhtude, toidutalumatuse ja/või terviseseisundist tuleneva eritingimuse puhul on
lapsevanemal võimalus lapsele kodust toit kaasa panna, arvestades tervisekaitsenõudeid.
4. Toiduaineid, mida laps vajab väikestes kogustes ning lasteaed ei saa tellida hulgilaost, toob lapsevanem
lasteaeda ise, arvestades tervisekaitsenõudeid (nt aegumistähtaeg, kogus jm).
§ 4 Vastutus
1. Lapse allergiatest, toidutalumatusest ja/või terviseseisundist tulenevatest eritingimustest direktorile ja
rühma õpetajale objektiivse info andmise eest vastutab lapsevanem.
2. Lapsevanem vastutab terviseseisundist tuleneva eritingimuse korral kui:
2.1. lapsele on kodust toit kaasa pandud või
2.2. vanema poolt on menüü korrigeeritud ja kinnitatud.
3. Rühma õpetaja vastutab vajaliku teabe edastamise eest teistele asjasse puutuvatele õpetajatele (nt
valverühma puhul, asendustöötaja).
4. Õpetaja abi vastutab selle eest, et igal hommikul jõuaks teave terviseseisundist tulenevate
eritingimustega laste toitlustamise kohta peakokani ning et toit oleks eritingimustele vastavalt serveeritud.

