Projekt „OWOCE W SZKOLE”
Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2009r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach przystąpiła do programu „Owoce w szkole”, który będzie realizowany od II semestru
roku szkolnego 2009/2010. Realizacja programu polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom
z klas I – III w placówkach oświatowych. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów jest częścią
inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską, finansowany w około ¾ środków z budżetu Unii
Europejskiej i ¼ z budżetu krajowego. Organizację i wdrożenie programu przyjęła Agencja Rynku
Rolnego. Produkty przeznaczone do dystrybucji w szkołach to świeże owoce i warzywa
oraz przetwory w postaci soków owocowych i warzywnych. Owoce i warzywa zgodnie z przepisami
Unii Europejskiej i krajowymi, muszą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne, mają być gotowe
do bezpośredniego spożycia – czyste, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe i zdrowe. W programie
przewiduje się również dodatkowe działania o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, które
zgodnie z obowiązującą podstawą programową wzbogacą wiedzę dzieci na temat znaczenia
właściwego odżywiania dla organizmu człowieka.
Każdy uczeń klas I – III może uczestniczyć w projekcie, jednak podobnie jak w innych
programach, niezbędnym warunkiem uczestnictwa uczniów jest zgoda rodziców na udział dziecka.
Na tej podstawie szkoła we wniosku zgłasza liczbę dzieci uczestniczących w programie, co staje się
z kolei podstawą zawarcia umowy z Podmiotem dostarczającym do szkoły odpowiednie produkty.
W naszej szkole od II semestru 165 uczniów otrzymywać będzie ustaloną w Regulaminie Programu
porcję świeżych warzyw, owoców lub ich przetworów.
Celem programu jest dostarczenie dzieciom porcji naturalnych składników zawartych
w owocach i warzywach, wzbogacenie wiedzy uczniów i ukształtowanie wśród nich właściwych
nawyków żywieniowych. Konsekwencją tych działań będzie podniesienie świadomości uczniów
w zakresie zdrowego odżywiania, co w założeniach powinno skutkować eliminowaniem w diecie
młodego człowieka słodyczy i zastępowanie ich warzywami oraz owocami. Można mieć nadzieję,
iż doprowadzi to do ograniczenia występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób
cywilizacyjnych.
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