
Śmiary, 26 września 2017 r. 

SP.152.1.2017 

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.  

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

 

W odpowiedzi na petycję z dnia 14.09.2017 r. złożoną przez Osoba Prawna Szulc Efekt 

sp. z o. o., ul. Poligonowa 1;04-051 Warszawa do Urzędu Gminy Wiśniew za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, a następnie przekierowaną za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach, dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach informuje, że dokonano wewnętrznej 

analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce-na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie 

kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. W ramach wzmiankowanego 

obszaru w szkole podejmowane były następujące działania: 

 współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach –  w szkole 

miała miejsce ekspozycja tablic informacyjnych na korytarzach szkolnych m.in. „Jedz 

zdrowo i czuj się fajowo” przygotowana przez  Sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Siedlcach; 

 szkoła od kilku lat uczestniczy w akcji „Śniadanie Daje Moc”, której celem jest 

promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych, utrwalanie dobrych nawyków 

żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, informowanie o konsekwencjach złej 

diety; 

 uczniowie utrwalają widomości na temat zasad zdrowego odżywiania się poprzez 

wykonywanie piramid zdrowia, realizację  projektów edukacyjnych, przygotowywanie 

w szkole zdrowych sałatek i kanapek, np. ,,Witaminowe szaszłyki”, wykonywanie pod 

kierunkiem nauczyciela soków i sałatek owocowych, odbywały się wycieczki do sadu, 

np. ,,W sadzie – wyprawa po zdrowie”; 

 odbył się festiwal ,,Na zdrową i ekologiczną nutę”, podczas którego uczniowie 

wykonywali piosenki zdrowym stylu życia, zdrowym odżywianiu i ekologii;  

 uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali przedstawienia :,,W zdrowym 

ciele zdrowy duch”, ,,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” w wersji 

prozdrowotnej; 

 odbywały się lekcje: ,, Jak się zdrowo odżywiać?” – lekcja języka polskiego, w czasie 

której uczniowie układali zdrowy jadłospis, ,, Żyj zdrowo” – uczniowie na lekcji 

matematyki rozwiązywali zadania tekstowe z zakresu tematu zdrowia; 

 uczniowie tworzyli na lekcjach informatyki materiały z zakresu edukacji zdrowotnej: 

„Jedz owoce i warzywa, super moc zdobywaj.”, „Witaminki, witaminki dla 

chłopczyka i dziewczynki”, „Racjonalne odżywianie receptą na zdrowie”, „Pijąc wodę 

możesz zyskać lepsze zdrowie”; 



 uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tworzyli prezentacje multimedialne dotyczące 

zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej, które zostały zaprezentowane 

społeczności szkolnej; 

 odbywały się lekcje tematyczne o anoreksji i bulimii, uczniowie tworzyli teksty 

piosenek o zdrowym stylu życia; 

 powstawały gazetki tematyczne o zdrowym odżywianiu; 

 wprowadzono przerwę śniadaniową; 

 od kilku lat corocznie w szkole obchodzony jest Dzień Zdrowia; 

 placówka uczestniczy w programach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa 

w szkole”; 

 odbyło się spotkania z dietetykiem; 

 szkoła uczestniczyła w programach: ”Wybieram wodę”, ”Żyj smacznie i zdrowo”; 

 biblioteka szkolna została wyposażona w publikacje dotyczące edukacji zdrowotnej; 

 włączono uczniów w tworzenie materiałów propagujących zdrowe odżywianie się; 

 podczas imprez i uroczystości szkolnych z udziałem rodziców nagrodami 

w konkursach są m.in. owoce; 

 posiłki na stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki (Dz.U z 2016 r. , 

poz.1154); 

 

Szkoła posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W związku 

z podjęciem decyzji o ubieganiu się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w roku 

szkolnym 2016/17 została przeprowadzona diagnoza, która pomimo tak wielu działań 

prowadzonych w placówce, wyłoniła priorytetowe problemy dotyczące przestrzegania zasad 

zdrowego żywienia. Ankietami objęci zostali uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły 

oraz rodzice. Jednym z wynikłych problemów jest brak dostępu do wody pitnej dla uczniów 

na terenie szkoły. Problem ten został zaplanowany do rozwiązania w planie pracy Szkoły 

Promującej Zdrowie na rok szkolny 2018/19. Ponadto 25.09.2017 r. na posiedzeniu Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach przypomniano rodzicom, 

że zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U z 2017 r. 

poz.60 z późn.zm.)  Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w tym dotyczących rozpoczęcia starań 

związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego 

i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.  

 

 

Anna Dziedzina 

     dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Śmiarach 

 


