POLITYKA SZKOŁY W ZAKRESIE ZDROWEGO ŻYWIENIA
Całościowe podejście szkoły do zdrowego żywienia
Dostępność zdrowych produktów i napojów oraz organizacja posiłków
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Woda pitna dostępna bezpłatnie.
Realizacja programu „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.
Organizacja śniadań szkolnych spożywanych w klasie wraz z nauczycielem (własne kanapki
uczniów i napój przygotowany w szkole).
Sklepik szkolny oferuje zdrowe przekąski i napoje.
Organizacja ciepłych posiłków (zgodnych z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia) dla
zainteresowanych uczniów, spożywanych w estetycznych i przyjaznych warunkach.
Organizacja dożywiania uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający
ich stygmatyzacji.
Ograniczanie w czasie imprez szkolnych i klasowych (np. imienin uczniów) oraz wycieczek
słodyczy i słodkich napojów; wyeliminowanie słodyczy jako formy nagrody; wyeliminowanie
ze szkoły reklam niezdrowych produktów.
Uwzględnienie specyficznych potrzeb żywieniowych uczniów przewlekle chorych
(z otyłością, cukrzycą, mukowiscydozą, fenyloketonurią, celiakią).

Edukacja żywieniowa jako element edukacji zdrowotnej
1. Realizacja wymagań dotyczących żywienia zawartych w postawie programowej
poszczególnych przedmiotów (koordynacja działań), w tym organizacja zajęć praktycznych
związanych z przygotowywaniem zdrowych posiłków.
2. Wdrażanie dodatkowych programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów żywienia
o wysokiej jakości; dokonywanie ewaluacji procesu i wyników tych programów.
3. Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie zdrowego
żywienia.
4. Oferta zajęć edukacyjnych dla rodziców.
Aktywna współpraca
1. Współpraca z rodzicami w zakresie: spożywania przez ich dzieci pierwszego śniadania,
przynoszenia do szkoły zdrowego drugiego śniadania oraz planowania edukacji żywieniowej
w szkole i wdrażania wynikających z niej zaleceń w domu
2. Współpraca z samorządem lokalnym w zakresie: zabezpieczenia środków na dożywianie
uczniów, wyposażenie stołówki, ograniczania w pobliżu szkoły sprzedaży potraw typu fastfood oraz umieszczania reklam niezdrowych produktów i napojów.
3. Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej, w tym stacją
sanitarno-epidemiologiczną.
Struktura i działania wspierające wdrażanie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia
1. Opracowanie na piśmie polityki szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
z uwzględnieniem specyficznych potrzeb szkoły oraz jej upowszechnienie i monitorowanie jej
wdrażania i efektów.
2. Powołanie szkolnego zespołu ds. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, z udziałem
uczniów.
3. Dokonanie diagnozy dotychczasowych działań szkoły i na tej podstawie opracowanie planu
działań w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej; wdrożenie planu oraz ewaluacja
procesu i wyników.
4. Monitorowanie wybranych zachowań żywieniowych uczniów (np. spożywania pierwszych
śniadań) oraz częstości występowania nadwagi i otyłości.
5. Wspieranie uczniów z nadwagą w ich działaniach dla jej zmniejszenia.
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