Szkoła Podstawowa nr1
im. Przyjaciół Ziemi
ul. Srednia 4a
77- 300 Człuchów

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący petycji:
I Petycja
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej
analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w
przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.
Wewnętrzna analiza stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych w roku szkolnym 2016/17 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi
-

-

udział w „Programie dla szkół” – owoce i warzywa oraz mleko i jego przetwory
program fluoryzacji uzębienia w klasach 1-6
pogadanki z p. pielęgniarka przy programach przesiewowych badań – kl. 1, 3 i 5
realizacja programów profilaktycznych: „ Czyste powietrze wokół nas” – grupy 0, „
Nie pal przy mnie proszę” – kl. 1-3, „ Bieg po zdrowie” – kl. 4, „ Trzymaj formę” –
kl. 5-6
organizacja „ Dni Zdrowia” – udział w obchodach miejskich na terenie szkół
człuchowskich
akcja profilaktyczne we współpracy z SANEPiDem – profilaktyka zachorowań na
grypę
organizacja festynów sportowych - np. Biegaj z nami – impreza miejska z okazji
Dnia Dziecka

Wewnętrzna analiza stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych w roku szkolnym 2016/17 w Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
w Człuchowie.
1. Organizacja Międzyszkolnych Dni Zdrowia dla uczniów szkół gimnajalnych i
ponadgimnazjalnych

powiatu

człuchowskiego.

Przeprowadzenie

konkursu

wiedzowego i praktycznego na temat zdrowego stylu życia oraz zasad właściwego
odżywania się. Przygotowanie wykładu dla uczestników Dni Zdrowia.

2. Udział 56 uczniów w szkolnym etapie Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK.
Przeprowadzenie dwóch akcji prozdrowotnych ph. „Bitwa o zdrowie” i „Zrób sobie
przerwę – poćwicz” przez uczniów zakwalifikowanych do powiatowego etapu
olimpiady.
3. Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” z zakresie:
zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, edukacji konsumenckiej.
4. Pogadanki w ramach zajęć biologii i wychowania fizycznego na temat wagi
zbilansowanej diety w życiu młodego człowieka.
5. Realizacja tematów poświęconych zdrowemu stylowi życia w ramach godzin z
wychowawcą.
6. Wspólne

przygotowywanie

pełnowartościowych

posiłków

podczas

zajęć

artystycznych oraz udział w konkursie „Lubella- inspiruje i edukuje”.
7. Realizacja zadań związanych z udziałem uczniów dwóch klas w konkursie Winiar
„Żyj smacznie i zdrowo”.
8. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych: „GMO – szansa czy zagrożenie”,
„Sporty zimowe”.
9. Konsultacje pedagoga szkolnego z uczennicami i ich rodzicami na temat istoty
problemu właściwego odżywiania wśród dziewcząt i zagrożeń jakie niosą stosowane
przez nie diety.
10. Prowadzenie akcji „Ciepła bułka w każdą środę” promującej spożycie pieczywa
pełnoziarnistego.
11. Prowadzenie akcji „Jabłuszko dobre na serduszko” promującej spożywanie polskich
owoców i warzyw szczególnie jabłek.
Modernizacja pomieszczeń szkolnych celem przystosowania ich jako miejsca do wspólnego
przygotowywania posiłków.

II Wniosek Odrębny - w trybie jak opisano poniżej.
§3) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c (skutki realizacji zadań publicznych) oraz art.
6 ust. 1 pkt. 2 lit. b ww. Ustawy - wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie:
- Czy w ostatnich 3 latach Rada Rodziców - 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?
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr1 w Człuchowie nie
występowała z wnioskami czy opiniami dotyczącymi spraw związanych z kształtowaniem
zdrowych zasad żywienia wśród Uczniów Szkoły.
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Zastępca Dyrektora
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w Człuchowie

