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odpow]edź dyrektora szkoły na Petycję I i Petycję II z 21.09,2018 r, oraz Wniosk (łącżnie 4)

5zkoła.h/ Plżedszkolach,

Poniższy tekst stanoWi odpoWiedź dylektora szkoły na

Petycję

Petycję ll

1, E|ement kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szko|e i ustawiczna troska o zdrowe odżywianie należą do

obowiązków dyrektora szkoły z mocy prawa. ] tak, prob|ematyka zdrowego odżywiania stanowi element podstawy
programowej kształcenia ogólnego, rozp. MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U, 2077 poz. 356). Ten dokument tworzy
odniesienie do budowy programów nauczania obowiązujących w szkołach. Zagadnienie edukacji zdrowotnej zajmuje miejsce w
programachnauczaniamiędzyinnymi: przyrody, bio|ogii iwychowaniafizycznego, a jakoepizodÓwtakżenainnych
przedmiotach. Na przykład, W przyjętym W naszej szko|e programie nauczania wychowania fizycznego pt. Magia ruchu (II etap
edukacyjny) autorzy zapisaIi następujące treści kształcenia - wymagania szczegółowe w zakresie edukacji zdrowotnej: (uczeń)
opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej, opisuje zasady zdrowego odżywiania.
Także na innych etapach edukacyjnych zagadnieniU kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych są poŚwięcone są
szczegółowe treści kształcenia,

2.

Prawidtową realiżację programów nauczania oraz upowszechnianie

wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych potęgują dżiałania dodatkowe opisane w

rozp. MEN z dnia 31.08.2017 r. (D7. U.2017 poz. 1659). W naszej sżkole są to, między innymi: organizowanie konkursów i festynóW tematycznych,
organizowanie warsztatów kulinarnych, wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z de8ustacją owoców, warzyw, mleka i.iego przetworów oraz
organizowanie Wystaw i prezentacji. Konkretnym przykładem takich działań jest pro8ram Zielona kraina, to Warsżtaty, w których wzięli Udział Wszyscy
ucZniowie czWartych klas szkoły podstaWowej.

3,

Realizując zadania statutowe szkoła stosuje Ustawę Z dnia 25.08,2006 r, o bezpieczeństwie żywnościi żywienia (Dz, U. żoL1 poz. 149) oraz rozp. MZ z dnia
26.07.201,6 r, (Dz. U, z 2016r, poz. 1154). Po ty, kątem jest kontrolowany asortyment produktóW dostępnych odptatnych automatach z źywnoŚcią.

4, Wszkoleplanujesięumieszczeniestałegoibeżpłatnegopunktudostępudowodypitnej dlauczniówipracowników,finansowanyześrodkówbudżetowych
naszej pIacówki. Do końca roku kalendarzowego

ten zamysł zostanie Wdrożony.

5. DyrektorszkołypozostajeWstałymkontakciezRadąRodziców.SprawypodejmowaneWczasietychspotkańdotyczątakżepostulatóWZwiązanychztroskąo
jakośćodżywiania się ucznióW i ksztaltowania zdrowych nawyków żywieniowych, w tym także odpłatnej sprZedaży żywności na ternie szkoły.
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