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przypominamy państwu, iz szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnYm

roku szkolnym, w unijnym il'r;::i.il*xf,ił ;źź* szi.iiś, który jest realizowany przy współpracy z KrajowYm OŚrodkiem

Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, c§ri*ci ltczą się x*sme§

xe§r*w**g* m*§śywi;xłt§n, reg*§;xnł,łi* sg:*żywają* rłJ sak*§* dmstarex*me **"t *l*'*c* i twmrxyw* ł:rxx n§T§*kt:

i pr*dukty m§*crrre oraz realizując w ramach Programu ę§einłxr:§* *dukncyjrr*.

W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz

mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych),

które następnie są udostępniane dzieciom w klasach l-V. W każdym semestrze roku szkolnego 202O/2021,

dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:

44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych,

42porcje mleka i produktów mlecznych.

Do dzieci w ramach programu trafią następujące produkty: jłfułi,;a, grrtx;ki. trr,l*k*wl.;i" g*Ł.i §r"ł* Prxs*i*r:l

..*\.v*łi*..:i§*, ł*arł?ltłgł?ł,ł,, rł**ź.;i*,,ł,liłi, ś.:.ł..',, r*1**, p*rltiS*sŁi *r*l: *tl*:§* *l*ł*u s*rl*i t..if*i'*j;.}1tt.:*##rfb ik*fi""

l:*{ą;r*i;t*.

Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powYŻszym katalogiem

dostarczanych produktów i wspr;xxić xg*dq tł;* *dx§mł dci**§** w Sn*6rxxti*, do czego serdecznie Państwa

zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spozycia Przez dzieĆi,

czyste, a w przypadku,gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu

produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakoŚĆ sprawdzana jest równieŻ Przez

pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również koniecznoŚĆ zachowania

właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, pr*dukty te pmwinrły ag}st*Ć spc*yte prx*x Sx§ea§ w m§q*!e P* ie§'l

Ndostęp*lier.łix § g.lie pmtm§*e.ry kyć axk§erarłfr pr?*r ucxg*łów.d* d**nńw, JakoŚĆ ŚwieŻYch owoców i warzYw

(pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej Przez

kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do sPoŻYcia

przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsParcie

w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem

z rówieśnikami. przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skutecznoŚĆ

Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.
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wszelkie informacje dotyczące programu, w tym wykaz zatwierdzonych

dostawców, dostępne są na stronie internetowej Programu:

https://www. programdlaszko1,orgl. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji

Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy

programdlaszkol@kowr,pov.pl oraz do właściwego oddziału Terenowego

KoWR.
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