
Krzemieniewo, dnia 28-09-2017 

 

Uprzejmie informuję, że tekst/petycja oraz wniosek odrębny z dnia  14 września 2017 

r. zostały przesłane w dniu 14 września 2017 r. do Publicznych Szkół Podstawowych 

funkcjonujących na terenie gminy Krzemieniewo. Dyrektorzy odpowiedzieli następująco: 

I PETYCJA 

1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  

w Pawłowicach: 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach 

działalność profilaktyczno-wychowawcza prowadzona jest na bieżąco. Ma mająca 

na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Wspólnie z Sanepid - em realizujemy 

programy prozdrowotne takie "Moje dziecko idzie do szkoły", "Nie pal przy mnie 

proszę, "Trzymaj formę", "Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy", "Krajowy 

Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS", jak również Owoce 

w szkole", "Szklanka mleka" i inne.  Na lekcjach  z techniki nauczyciele realizują 

dział o zdrowym żywieniu. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych 

omawiają  treści związane z prawidłowym odżywianiem. W szkole działa sklepik, 

który również oferuje zdrową żywność. Szkoła zapewnia dzieciom herbatę. 

2. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym 

Belęcinie: 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie 

działalność profilaktyczno-wychowawcza prowadzona jest na bieżąco. Ma na celu 

propagowanie zdrowego stylu życia. Wspólnie z Sanepidem realizujemy programy 

prozdrowotne takie jak „ Moje dziecko idzie do szkoły”, „Nie pal przy mnie proszę”, 

„Trzymaj formę”, „Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy”, „Krajowy Program 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”, jak również „Owoce  

w szkole”, „Szklanka mleka” i inne. Wychowawcy klas na godzinach 

wychowawczych omawiają treści związane z prawidłowym odżywianiem. 

Zapewniamy uczniom herbatę. Dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują obiady. 

W związku z powyższym w okresie ostatnich trzech lat Rada Rodziców nie zwracała 

się z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem – 

zdrowych zasad żywienia wśród uczniów szkoły, bo uznaje, że szkoła spełnia zadania 

propagujące zdrowy styl życia.  

3. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie: 

W naszej szkole od lat prowadzona jest działalność profilaktyczno-wychowawcza 

mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Realizujemy programy 

prozdrowotne takie jak  „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole” oraz szereg 

programów we współpracy z SANEPID-em w Lesznie. Poza tym na zajęciach  

z techniki realizowany jest cały dział o zdrowym żywieniu. Wielu nauczycieli treści 

dot. zdrowego żywienia porusza na godzinach wychowawczych. W szkole działa 

sklepik, który oferuje artykuły zgodne z rozporządzeniami dot. żywienia dzieci  

w szkole. Szkoła zapewnia dzieciom także ciepły napój w postaci herbaty. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa  

w Garzynie: 

W szkole realizowane są następujące programy: 

a. Moje dziecko idzie do szkoły , 

b. Realizacja programu autorskiego „Bądźmy zdrowi” 



c. „Owoce i warzywa w szkole” 

d. „Mleko w szkole” 

e. Ciepły napój – herbata 

f. Umożliwienie dzieciom korzystania z ciepłych posiłków- obiad 

g. Pogadanki o zdrowym żywieniu i higienie na lekcjach wychowawczych 

h. Szkoła współpracuje z  SANEPiD w Lesznie, poprzez udział w ich programach 

i. Pogadanki i spotkania z lekarzem i higienistką szkolną . 

 
 

II WNIOSEK ODRĘBNY  (udzielenie informacji publicznej) 

 

1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  

w Pawłowicach: 

W okresie ostatnich trzech lat Rada Rodziców nie zwracała się z wnioskiem lub 

opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia 

wśród uczniów szkoły, bo  uznaje, że szkoła spełnia zadania propagujące zdrowy 

styl życia. 

2. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym 

Belęcinie: 

W ostatnich 3 latach Rada Rodziców nie występowała do Dyrektora Szkoły 

-  stosownie do dyspozycji art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty - z wnioskiem lub opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - 

zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły.  

3. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drobninie: 

W okresie ostatnich trzech lat Rada Rodziców nie zwracała się z wnioskiem lub 

opinią dotyczącą spraw związanych z kształtowaniem  - zdrowych zasad żywienia 

wśród uczniów szkoły. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa  

w Garzynie: 

Informuje, że w ciągu trzech ostatnich lat Rada Rodziców nie występowała  

z wnioskiem dotyczącym kształtowania zdrowych zasad żywienia wśród uczniów 

naszej Szkoły. 

 

 

Z poważaniem,  

Malwina Biernaczyk 

 


