WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Cel programu
„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych,
tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II
ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków
żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów
mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz
upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród
dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania
towarzyszące

o

charakterze

edukacyjnym

realizowane

w

szkołach

podstawowych.

PORCJA OWOCOWA - WARZYWNA - składa się z jednego produktu owocowo-warzywnego
(tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW), które
jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.
PORCJA MLECZNA - składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego
określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące
udział w „Programie dla szkół”.
OKRES UDOSTĘPNIANIA - 12 wybranych tygodni rozpoczynających się i kończących w danym
semestrze danego roku szkolnego, podczas których owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne
udostępniane są dzieciom z klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
i klas I - II ogólnokształcących szkół baletowych we wskazanym okresie w poszczególnych województwach,
tj.:
1) w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:
a)

17.09.2018 r. - 08.02.2019 r. - województwo: śląskie,

2) w II semestrze roku szkolnego 2018/2019:
a)

25.02.2019 r. - 14.06.2019 r. - województwo: śląskie.
Akty prawne

Akty prawne UE
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (wraz z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej
dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych.
3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące
ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych
(wraz z późn. zm.).
4) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr
1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną

organizacją rynków produktów rolnych.
5) Rozporządzenie
w
i

Wykonawcze

sprawie
Rady

zasad

(UE)

nr

Komisji

(UE)

stosowania

1308/2013

w

2017/39

z

dnia

rozporządzenia

odniesieniu

do

3

listopada

Parlamentu

pomocy

unijnej

2016

r.

Europejskiego
na

dostarczanie

owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych, zwane dalej RWK 2017/39.
6) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej
na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniające
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014, zwane dalej RDK 2017/40.
7) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady
stosowania

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

nr

1306/2013

w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich
oraz zasady wzajemnej zgodności (wraz z późn. zm.).
8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji
87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia
Komisji (WE) nr 608/2004 (wraz z późn. zm.).
9) Decyzja

Wykonawcza

Komisji

nr

C(2018)

1762

z

dnia

27

marca

2018

r.

w sprawie ostatecznego przydziału pomocy Unii państwom członkowskim na rzecz programu „Owoce i
warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” na okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 lipca 2019 r.
Akty prawne krajowe
1) Ustawa

z dnia

11 marca

2004 r.

o organizacji

niektórych

rynków rolnych (Dz.

U.

z 2018 r., poz. 945).
2) Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z
2018 r., poz. 1131).
3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 724).
4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).
5) Rozporządzenie

Ministra

Rolnictwa

i

Rozwoju

Wsi

z

dnia

4

września

2017

r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1713).
6) Rozporządzenie

Ministra

Rolnictwa

i

Rozwoju

Wsi

z

dnia

11

lipca

2018

r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1468), zwane dalej rozporządzeniem MRiRW.

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych
przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla
szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w
roku szkolnym 2018/2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1056), zwane dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów.
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą
prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki
żywieniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1659).
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257,
z późn. zm.).
11) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017, poz. 1853).
12) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1154).
13) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 840, z późn. zm.).
Inne dokumenty
Strategia krajowa dotycząca realizacji w Rzeczypospolitej Polskiej Programu dla szkół w latach
szkolnych 2017/2018 - 2022/2023.

DEKLARACJA udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019
„Program dla szkół” skierowany jest do uczniów klas I-V szkoły podstawowej. Szczegóły i warunki uczestnictwa
znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zso1.bytom.pl
Proszę o wypełnienie poniższej deklaracji:
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*, na udział w „Programie dla szkół” oraz prowadzonej ocenie programu w części:
Porcja owocowo-warzywna;
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*, na udział w „Programie dla szkół” oraz prowadzonej ocenie programu w części:
Porcja mleczna;
syna/córki* ....................................................................... ucznia klasy .........................
* niepotrzebne skreślić
..................................................................
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