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Nazwa i adres szkoły 

                                            Imię i nazwisko lidera  

 Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Łęknicy 

                                          Iwona Przyślak 

   

województwo  LUBUSKIE 

 
 

1. Organizacja wspólnych II śniadań na terenie szkoły, zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej 

 

 Czy przerwa śniadaniowa trwa minimum 15 minut?    tak            

 

 Podać miejsce spożywania II śniadania przez uczniów:  

 

stołówka szkolna, świetlica szkolna 

 

 % uczniów (lub jakie klasy, roczniki) mających możliwość spożycia śniadania w klasie, stołówce lub innym wyznaczonym pomieszczeniu  

 80 % chętnych uczniów  klas I- III Gimnazjum w Łęknicy może skorzystać  podczas trzeciej przerwy ze stołówki  lub świetlicy, które są wyposażone 

w stoliki i krzesła 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu)  

Zał. nr 1 

 dokumentacja zdjęciowa – stołówka szkolna, piramida żywieniowa 

 Komentarz/uwagi Uczniowie Gimnazjum w Łęknicy mają  ustaloną 3 przerwę  na spożycie II śniadania , mają do dyspozycji stołówkę szkolną 

wyposażoną w stoliki i krzesła oraz  pomieszczenie świetlicy szkolnej ze stolikami i krzesłami. W świetlicy  oraz w stołówce są zapewnione 

warunki higieniczne  - można umyć ręce przed posiłkiem . Pomimo zapewnionych warunków mała liczba uczniów korzysta z tej formy spożycia 

wspólnego posiłku , częściej w grupach spędzają czas na korytarzach szkolnych lub na boisku szkolnym. 
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2. Zapewnienie obiadów szkolnych zgodnych z zaleceniami/normami (jeśli są prowadzone) 

 

 Czy jadłospisy/posiłki są zgodne z zaleceniami IŻŻ?     tak 

 

 Podać % uczniów korzystających z obiadów w szkole  70 % 

 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu)  

 Zał. 2 
- przykładowy jadłospis -  
            -miejsce spożywania posiłków -zdjęcie stołówki szkolnej z Piramidą Zdrowego Żywienia 

 

 Komentarz/uwagi    Intendentka szkolna planująca  żywienie uczniów w szkole została zapoznana z rekomendacjami Instytutu Żywności i 

Żywienia i stara się spełniać  je przy tworzeniu jadłospisów. Obiady w szkole są jedno lub dwudaniowe – jeżeli obiad jest bezmięsny- to składa 

się z zupy i drugiego dania ( pierogi, ryż, makaron, jogurt owocowy, serek, owoce...). Do obiadów z mięsem zawsze są przygotowywane 

warzywne dodatki w postaci surówek lub sałatek z warzyw świeżych lub mrożonych. Zupy przygotowywane są na wywarach warzywnych lub na 

chudym mięsie, podprawiane są jogurtem naturalnym. Na drugie danie w szkole podawano chude mięso, drób, ryby, ser, nasiona strączkowe ( 

fasolka) – do tego podawane są ziemniaki, ryż , różnego rodzaju kasze , makaron, puree ziemniaczane. 

 

 

3. Zmiana asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością sprzedawaną na terenie szkoły 

na prozdrowotne 

 

 Czy w szkole nastąpiła zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym, automatach z napojami i żywnością sprzedawaną na terenie szkoły na 

prozdrowotne?   tak 

 

 Czy w sklepiku szkolnym zostały wprowadzone produkty prozdrowotnych np. owoce, warzywa, kanapki z pieczywa razowego, nabiał, soki 100% 

niesłodzone)?   tak 

 

 Jeśli tak to jakie?  Soki niesłodzone, kanapki z pieczywa mieszanego ( w tym razowego), owoce sezonowe, napoje  niegazowane  
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 Jeśli jakieś produkty zostały wycofane to jakie?   Chipsy, słodkie gazowane napoje typu cola 

 

 Komentarz/uwagi W naszej szkole  nie ma automatów z napojami i słodyczami – jest natomiast do dyspozycji uczniów sklepik, w który są 

sprzedawane drobne przekąski, napoje. W porozumieniu z osobą wynajmującą  pomieszczenie na sklepik ze sprzedaży w nim zostały wycofane 

wszelkiego rodzaju chipsy, zostały zastąpione drożdżówkami z pobliskiej piekarni. Ponadto za radą dyrekcji szkoły do sprzedaży zostały 

wprowadzone paczkowane suszone owoce – śliwki, jabłka, brzoskwinie, rodzynki, które cieszą się popularnością nie tylko wśród dzieci , ale 

również wśród nauczycieli pracujących w szkole. W sklepiku ograniczona została również sprzedaż słodkich napojów gazowanych  , natomiast 

zwiększono różnorodność soków i napojów niegazowanych. W naszym sklepiku można również zakupić jogurty owocowe oraz świeże owoce 

sezonowe. 

 

 

4. Ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie szkoły 

  

 Czy na terenie szkoły znajduje się reklama żywności?   nie 

 

 Czy usunięto znajdującą się reklamę żywności niezalecanej dla dzieci i młodzieży?    

 

 Komentarz/uwagi : W naszej szkole nie ma żadnych reklam żywności niezalecanej w żywieniu dzieci i młodzieży – nie ma reklam na terenie 

szkoły. 

5. Umieszczanie na terenie szkoły plakatów lub posterów promujących zdrowe żywienie 

 

 Czy na terenie szkoły umieszczane są plakaty lub postery promujące zdrowe żywienie?    tak 

 

              Czas ekspozycji    cały rok szkolny 

              Miejsce ekspozycji    szkolne korytarze, tablice informacyjne, stołówka szkolna 

 

           Zał. nr 3 

          - dokumentacja zdjęciowa – gazetki szkolne 
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 Komentarz/uwagi : W szkole przez cały rok są prezentowane plakaty, informacje, foldery promujące szeroko pojęte zdrowie. W stołówce 

szkolnej jest specjalne miejsce na  promocję zdrowego odżywiania   - Piramida Zdrowego Żywienia 

 

 

6. Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie 

 

 Czy w szkole prowadzone są przez uczniów działania promujące zdrowe żywienie (przykłady działań: audycja w szkolnym radiu, edukacja 

internetowa, tworzenie tematycznych prezentacji w Power Point lub inne działania) ?    tak           

 

 Krótki opis przeprowadzonych zajęć   Uczniowie tworzą prezentacje multimedialne na temat ,, Zdrowe żywienie – zdrowy człowiek,  w szkole 

ogłaszane są konkursy  tematycznie związane ze zdrowym żywieniem – konkurs plastyczny  ,, Wiem , że zdrowo jem”, konkurs literacki  na 

hasło reklamowe , wiersz o ,,Zdrowym odżywianiu” 

 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu):   
 Zał. 4  
- prezentacja w Power Point   
- dokumentacja fotograficzna wystawy prac plastycznych  
 

 Komentarz/uwagi :  Uczniowie tematykę związaną ze zdrowym odżywianiem omawiają na lekcjach z różnych przedmiotów – na lekcjach z 

informatyki jednym z zadań dla uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej . Wybrane przez uczniów i nauczyciela prezentacje 

zostały przedstawione całej społeczności szkolnej podczas apelu  oraz pokazane rodzicom podczas spotkania ( jako forma prelekcji dla 

rodziców o  roli i znaczeniu prawidłowego odżywiania dla zdrowia). 

 

 

7. Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów  

 Czy szkoła organizuje zajęcia motywujące uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów? (Przykłady działań: debaty tematyczne, 

warsztaty żywieniowe, wspólne przygotowanie posiłków, koło żywieniowe, dni warzywne i owocowe: np. warzywne wtorki, marchewkowe środy, 

owocowe piątki, konkursy, quizy  z wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia, prowadzenie działu o prawidłowym żywieniu w gazetce 
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szkolnej) lub inne?   tak 

 

 Przykłady podejmowanych działań:- 

Prowadzenie stałego ,,Kącika kulinarnego” - na tablicach uczniowie mogą wymieniać się pomysłami i przepisami kulinarnymi 

Apele szkolne poświęcone  tematyce racjonalnego odżywiania, 

konkursy plastyczne, literacki 

 

 

 

 Podać % uczniów uczestniczących w zajęciach lub jakie klasy/roczniki są objęte zajęciami     

100% uczniów obecnych w danym dniu w szkole 

 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu)  

  Zał. 5  
- dokumentacja zdjęciowa ,,Kącik kulinarny” 
- samodzielne przygotowanie ,, zdrowych posiłków” przez uczniów  

 

 

 Komentarz/uwagi  Uczniowie są motywowani do podejmowania  prozdrowotnych wyborów  poprzez uczestnictwo w zaplanowanych akcjach, 

projektach, programach  o charakterze szkolnym i pozaszkolnym. Organizują i uczestniczą w apelach szkolnych, podczas których 

podejmowana jest problematyka zdrowego odżywiania. Uczniowie na lekcjach języka polskiego  piszą wypracowania , wiersze  tematycznie 

związane  ze zdrową żywnością . Na lekcjach biologii omawiana jest szczegółowo Piramida Zdrowego Żywienia – uczniowie samodzielnie  

wykonywali  metodą projektu Piramidę Zdrowego Żywienia, samodzielnie projektują jadłospisy , uwzględniające ich upodobania żywieniowe ale 

również zasady zdrowego żywienia 

 

 

8. Organizacja pikników, festynów rodzinnych lub innych imprez upowszechniających zdrowy styl życia dla uczniów i 

rodziców 

 Czy na terenie szkoły zorganizowano imprezę upowszechniająca zdrowy styl życia dla uczniów i rodziców?   tak 
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 Jeśli tak, jaka to była impreza? Piknik dla uczniów z okazji Powitania Wiosny, Dnia Dziecka 

 

1. Krótki opis imprezy W imprezach uczestniczą wszyscy uczniowie Gimnazjum , są one tak  zaprojektowane by promowały zdrowy ,,styl życia”- 

odbywają się one w plenerze – boisko szkolne, Park Mużakowski, planowane są różnorodne działania o charakterze sportowym 

 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu) 

Zał. 6 
 - dokumentacja zdjęciowa  z przeprowadzonych imprez 

 ,,Powitanie Wiosny” 

,,Dzień Dziecka” 

 

 

 Komentarz/uwagi  ,, Powitanie Wiosny” , ,,Dzień Dziecka „ - to są jedne z wielu imprez organizowanych  dla uczniów przez Samorząd 

Uczniowski  

 

 

9. Edukacja rodziców 

 Czy szkoła prowadzi działania edukacyjne skierowane do rodziców na temat prawidłowego żywienia dzieci (np. organizacja pogadanek, prelekcji, 

edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły lub innych form przekazu)?   tak 

 

 Jeśli szkoła prowadzi takie działania, to w jakiej formie?  Pogadanki i prelekcje dla rodziców  podczas spotkań i zebrań z rodzicami, oglądanie 

prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów  o tematyce zdrowego odżywiania 

 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu)  

 Zał. 7 
 - lista obecności rodziców,            
            - prezentacja multimedialna  ,, Zdrowe odżywianie” 

           

 

 Komentarz/Uwagi  Podczas spotkań z rodzicami, zebrań  tematyka  szeroko pojętego zdrowia jest często poruszana.  Rodzice na spotkaniach 
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klasowych  zostali zapoznani  z prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi przez ich dzieci  - wszystkie one dotyczyły zdrowego 

odżywiania. Grupa rodziców dzieci ,które mają nadwagę lub są zagrożone otyłością  spotyka się z pedagogiem szkolnym , by wspólnie podjąć 

działania zmierzające do zmiany diety w rodzinie, wskazać zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania. W przyszłym roku szkolnym planowane 

jest spotkanie ze specjalistą dietetykiem. 

 

 

10. Organizowanie na terenie szkoły programów edukacyjnych z zakresu zdrowego stylu życia 



Dokumentacja do wypełnienia przez lidera – gimnazja 

 

 

 

 Czy szkoła prowadzi na swoim terenie program/programy edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia (taki jak np. Szklanka mleka, Trzymaj 

Formę, Szkoła Promująca Zdrowie) lub inny własny program?   tak 

 

 Podać nazwę prowadzonego programu/programów:  Szkoła Promująca Zdrowie , Trzymaj Formę, Szklanka mleka 

 W przypadku prowadzenia programu własnego, krótko opisać założenia programu:  

 

 

 Podać % uczniów uczestniczących w programie lub roczniki (klasy) objęte programem:  

100% uczniów Gimnazjum bierze udział w realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie i Trzymaj Formę 

50 % uczniów Gimnazjum ( chętni uczniowie) korzystają z programu Szklanka Mleka 

 

 Załączona dokumentacja (zgodnie z wymogami zawartymi w kryteriach uzyskania certyfikatu)  

Zał. 8 - 
 dokumentacja zdjęciowa z działań przeprowadzonych w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie , Trzymaj Formę 
- rajdy rowerowe 
- piesze wycieczki po Łuku Mużakowa 
           - wycieczki po Ścieżce Geoturystycznej ,,Babina” 

 

 Komentarz/uwagi . Uczniowie Gimnazjum w Łęknicy w ramach realizacji programów  Szkoła Promująca Zdrowie i Trzymaj Formę często 

uczestniczą w wycieczkach pieszych i rowerowych. Podczas tych wycieczek dla uczniowie przygotowują ,,zdrowy poczęstunek” - zabierają 

owoce , wodę niegazowaną  

 

 


