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……………………………………….
…………………………………….…
……………………………………….
( nazwa i adres szkoły podstawowej)

1. Szkoła podstawowa ma siedzibę:
a) na wsi
b) w mieście
2. Czy zgodnie z rozporządzeniem MEN1 w każdym semestrze roku szkolnego 2012/2013,
w którym szkoła uczestniczyła w programie „Owoce w szkole” zostały przeprowadzone
obowiązkowe, co najmniej dwa zajęcia wzbogacające wiedzę uczniów o zdrowych nawykach
żywieniowych:
a) tak
(Jeśli tak, proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania od 3 do 13)

b) nie
(Jeśli nie, proszę opisać poniżej przyczyny nie przeprowadzenia obowiązkowych działań towarzyszących w ramach programu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

3. Ile zajęć lekcyjnych poświęcono na działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym
w ramach programu ”Owoce w szkole”(dane w odniesieniu do 1 ucznia)?
I semestr:…………….

II semestr:…………….

4. Liczba uczniów klas I – III, którzy uczestniczyli w prowadzonych przez szkołę działaniach
towarzyszących:
…………………………………………………….
5. Ile i jakiego rodzaju działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym zostały przeprowadzone
w roku szkolnym 2012/2013?
Działania edukacyjne, w których dzieci bezpośrednio poznawały walory i proces
uprawy owoców i warzyw

a)
b)
c)
d)

zabawa kulinarna
wycieczka edukacyjna (np. do sadu, gospodarstwa rolnego/
agroturystycznego, zakładu przetwórstwa owoców i warzyw)
praca w ogrodzie – w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania
fizycznego
inne (proszę podać jakie)……………………………………….

Pozostałe działania edukacyjne

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
6.
a)
b)
c)
d)
1

Liczba zrealizowanych działań
poszczególnych rodzajów

Liczba zrealizowanych działań
poszczególnych rodzajów

konkursy upowszechniające wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego
odżywiania
konkurs plastyczny
konkurs manualny
konkurs muzyczny
konkurs literacki (np. układanie oraz recytowanie rymowanek)
wystawa prac dzieci (np. rysunki, wierszyki)
gazetka tematyczna
spotkanie z pielęgniarką/dietetykiem
zamieszczenie na stronie internetowej szkoły treści wzbogacających
wiedzę dzieci o zdrowych nawykach żywieniowych, o sektorze
owoców i warzyw
przygotowanie prezentacji upowszechniających zasady zdrowego
odżywiania
lekcja edukacyjna prowadzona w klasie o tematyce prozdrowotnej
Jeśli tak, na jakich zajęciach lekcyjnych…………………………..
inne (proszę podać jakie)……………………………………….
Miejsce, w którym odbywały się prowadzone działania towarzyszące:
szkoła/klasa
park
sad
ogród

Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym powinny być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu
realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 103, poz. 594).
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e) gospodarstwo rolne/agroturystyczne
f) zakład przetwórstwa owoców i warzyw
g) inne (proszę podać jakie) ………………………..
7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tematyka prowadzonych działań towarzyszących dotyczyła:
prawidłowych nawyków żywieniowych, w tym spożywania owoców i warzyw
zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i diety
przedstawienia roli witamin w życiu człowieka
omówienia skutków złego odżywiania
przedstawienia procesu uprawy/pielęgnacji roślin/przetwórstwa owoców i warzyw
estetyki i higieny spożycia owoców i warzyw
inne (proszę podać jakie)…………………………………………..........

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

W trakcie prowadzonych działań towarzyszących dzieci otrzymywały:
materiały edukacyjne (np. broszury, ulotki, książki)
koszulki
długopisy
naklejki
inne (proszę podać jakie)……………………..
nie otrzymywały żadnych materiałów

9. Jakie inne, poza szkołą podstawową podmioty uczestniczyły w realizacji działań
towarzyszących?
a) jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym dla szkoły podstawowej
b) jednostka samorządu terytorialnego nie będąca organem prowadzącym dla szkoły podstawowej
c) dostawca realizujący dostawy owoców i warzyw
d) rodzice
e) parafia
f) producenci owoców i warzyw
g) zakład przetwórstwa owoców i warzyw
h) organizacja (proszę podać jaka)……………………………
i) stowarzyszenie (proszę podać jakie)………………………
j) inne podmioty społeczności lokalnej (proszę podać jakie)…………………….
k) inne (proszę podać jakie) ………………………………………………………….
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Podmiotem, który zorganizował działania towarzyszące był(a)/było:
szkoła
kuratorium
organ prowadzący
dostawca realizujący dostawy owoców i warzyw
inne (proszę podać jakie) ………………..

11.
a)
b)
c)

Działania towarzyszące miały zasięg:
lokalny
regionalny
krajowy

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Środki finansowe na realizację działań towarzyszących pochodziły z/od?
budżetu szkoły
budżetu rady rodziców
dodatkowych środków finansowych przekazanych na ten cel przez miasto/gminę itp.
rodziców
sponsorów
inne (proszę podać jakie) …………………

13. Czy jest możliwe oszacowanie wysokości poniesionych kosztów na realizację działań
towarzyszących?
a) tak (Jeśli tak, proszę podać wysokość poniesionych kosztów) ……………………………… PLN
b) nie
Podpis dyrektora szkoły lub osoby uprawnionej
do reprezentowania szkoły

Miejscowość:____________________
Data ____ - ______________ - _________
(dzień)
(miesiąc)
(rok)

Pieczęć Szkoły Podstawowej

__________________________________
Podpis i pieczęć imienna

Wypełnioną ankietę za rok szkolny 2012/2013 należy przesłać do właściwego miejscowo dla szkoły
podstawowej Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w terminie do dnia 31.10.2013 r.

