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Pieczątka kancelarii ARR
1. Nazwa szkoły podstawowej

2. NIP
3. REGON
4. Kod pocztowy

-

5. Poczta
6. Miejscowość
7. Ulica
8. Numer lokalu
9. Gmina1
10. Powiat1
11. Województwo
12. Telefon

1

2
2

13. E – mail

14. Lokalizacja szkoły podstawowej
miasto

wieś

15. Liczba dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej oraz
uczniów klas I-III zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole”

16. Proszę o wpisanie na listę szkół podstawowych zgłoszonych do udziału w programie „Owoce i warzywa w szkole” na:
I semestr roku szkolnego 2014/2015
II semestr roku szkolnego 2014/2015
cały rok szkolny 2014/2015

1
2

Pola 9 -11 nie są obowiązkowe do uzupełnienia
Należy wypełnić, jeżeli szkoła posiada telefon, adres e-mail. Podając numer telefonu należy podać numer kierunkowy.

Pouczenie
- Używaj DRUKOWANYCH LITER
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OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do:
1. Zapoznania się i przestrzegania „Warunków” oraz innych przepisów UE i krajowych obowiązujących w poszczególnych latach
szkolnych.
2. Zawarcia umowy (na formularzu stanowiącym załącznik VIII do „Warunków”) z jednym zatwierdzonym dostawcą na realizację dostaw
w ramach programu w danym semestrze roku szkolnego.
3. Odbierania owoców i warzyw od zatwierdzonych dostawców, bezpłatnego udostępniania ich dzieciom zgodnie z obowiązującym dla
danego semestru roku szkolnego sposobem udostępniania, opublikowaną przez ARR Informacją o łącznej liczbie porcji owoców
i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania oraz zawartymi umowami.
4. Zapewnienia prawidłowego wykorzystania owoców i warzyw w ramach programu, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych
przepisach UE i krajowych (RK 288/2009 art. 7 ust. 1 lit a), tj.:
a) owoce i warzywa spożywane będą w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły podstawowej wyłącznie przez dzieci realizujące
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej oraz uczniów klas I-III,
których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu,
b) porcje owocowo-warzywne nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom uczestniczącym w programie
wydawane są regularne posiłki np. obiady.
5. Prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw w ramach programu (na formularzu stanowiącym
załącznik VA do „Warunków”).
6. Sporządzenia i przekazania zatwierdzonemu dostawcy oświadczenia o liczbie porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom
(sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik V do „Warunków”).
7. Przeprowadzenia w ramach realizacji programu, działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym (przynajmniej dwa działania
w każdym semestrze roku szkolnego) (RK_288/2009_art.3 ust. 4).
8. Umożliwienia przeprowadzenia oceny programu oraz udziału w prowadzonej ocenie.
9. Umieszczenia w widocznym miejscu, w pobliżu głównego wejścia do budynku szkoły europejskiego plakatu, informującego, że
spożycie owoców i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską, spełniającego wymagania określone w załączniku III do
(RK_288/2009).
10. Przekazania ARR danych niezbędnych do monitorowania realizacji programu, w tym m.in. przekazania na formularzu stanowiącym
załącznik IX do „Warunków” informacji o rodzaju i formie przeprowadzonych działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym.
11. Powiadamiania właściwego miejscowo Dyrektora OT ARR oraz dostawcę, z którym zawarto umowę o wszelkich zmianach mających
wpływ na realizację programu „Owoce i warzywa w szkole” w tym realizację dostaw owoców i warzyw do szkoły.
12. Sporządzenia na żądanie ARR dodatkowych dokumentów związanych z uczestnictwem w programie „Owoce i warzywa w szkole”.
13. Przechowywania przez minimum 5 lat dokumentacji związanej z realizacją programu „Owoce i warzywa w szkole”, tj.:
a) deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie i prowadzonej ocenie programu, lub
innej dokumentacji w tej sprawie,
b) umów zawartych z zatwierdzonymi dostawcami,
c) dokumentów potwierdzających każdą zrealizowaną dostawę przez zatwierdzonego dostawcę do szkoły (np. dokumentów WZ),
d) prowadzonej ewidencji dotyczącej realizacji programu, o której mowa w pkt 5,
e) dokumentacji związanej z przeprowadzeniem działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym,
f) kopii dokumentów, o których mowa w pkt 6.
14. Poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego
ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania warunków realizacji programu „Owoce
i warzywa w szkole” oraz dotyczących go przepisów UE i krajowych, w szczególności kontrolom dokumentacji i kontrolom fizycznym
(RK_ 288/2009_art.13).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie oświadczeniu.

Miejscowość:____________________

Data ____ - ______________ - _________
(dzień)
(miesiąc)
(rok)

Podpis dyrektora szkoły lub osoby uprawnionej
do reprezentowania szkoły

__________________________________
Podpis i pieczęć imienna

Pieczęć Szkoły Podstawowej

