
Политика - Споделување на
храна

основно училиште
Цел на
Да сеосигураме дека јадењето храна во нашето училиште е безбедно и дека оние ученици кои страдаат
од алергии опасни по живот и други здравствени состојби се заштитени. Учениците јадат редовно во
текот на училишниот ден, но за да се осигури безбедноста на учениците, треба правилно да се
управува со јадењето.

политика
Имплементација на:

● Учениците во нашето училиште обично носат храна за одмор, носат храна (или купуваат нарачка
за ручек) за ручек.

● Покрај тоа, учениците можат да јадат храна за мозокот (свежо овошје или зеленчук, и да пијат
вода за време на часовите. На учениците не им е дозволено да јадат не-мозочна храна за време
на часовите.

● Родителите да го известат наставникот во канцеларијата и училницата за какви било алергии и
да ги комплетираат релевантните документи.

● Учениците треба да јадат утрински чај и ручек во училницата за одредено време за јадење.
● Родителите ќе бидат известени за какви било специфични алергии на храна на учениците во тоа

одделение и се обесхрабрени да обезбедат храна од таа природа каде што е можно (на пример,
ореви).

● Учениците не им е дозволено да јадат за време на часовите по ЈП и не смеат да користат гуми
за џвакање.

● Ако од која било причина, учениците не ја завршат својата храна во училницата, од нив се бара
да завршат со јадење во одредена област надвор од просторијата на персоналот или да земат
недовршена храна дома. На

● учениците не им е дозволено да талкаат низ училиштето јадејќи храна за време на одмор или за
време на ручек.

● Учениците откриле дека талкаат по училиште и јадат храна ќе се управуваат на начин nt со
Кодексот на однесување на училиштето.

● Во секоја училница ќе бидат поставени канти за ѓубре.
● Поради прашања поврзани со анафилакса, алергии, дијабетес и сл., Учениците се: да

○ не разменуваат или да не делат храна со други, да
○ не им се дава храна од други семејства, да
○ не им се дава храна/лижавчиња од училиштето/наставникот без одобрување од

раководството на училиштето и родител /старателите се известуваат пред настанот
● Наставната програма во училиштето ќе ги вклучува придобивките од здрава храна, вежбање и

здрав начин на живот.
● Сите училишни активности, екскурзии и кампови итн. Ќе вклучуваат детални информации за

родителите во врска со менито со храна.
● Во текот на целата година, ќе има прилики кога учениците ќе бидат вклучени во споделени

искуства за храна. Овие активности се активности од наставната програма. Активностите за
наставната програма поврзани со храна мора да се придржуваат до детален план за проценка
на ризик што е претставен на раководниот тим на училиштето.
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● Continueе продолжиме да славиме специјални настани како што се Родендени, Божиќ и
Велигден, меѓутоа, доколку е вклучена храна, тоа ќе го организира училиштето и белешка ќе си
оди дома откако ќе биде одобрена од раководниот тим на училиштето.

● Од родителите се бара да се воздржат од обезбедување на јадења како што се чоколадни
велигденски јајца, роденденски колачи и слатки за нивното дете да ги сподели со соучениците.
Родителите и наставниците ќе бидат охрабрени да обезбедат алтернатива како што се
налепници, канцелариски предмети и мали подароци ако изберат да донесат нешто на
училиште.

Циклус на преглед
Оваа политика ќе се прегледа како дел од годишниот преглед на училиштето.

Оваа политика последен пат беше ажурирана во февруари 2020 година и е закажана за
преглед во 2021 година.
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