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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26 lutego 2015 r. informuję, że: 

1) nadzorem sanitarnym nad higieną żywności i żywienia, przeprowadzając 

ocenę jakości jadłospisów opracowanych w placówkach oświatowych 

zajmują się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodne 

z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia. Instytucja ta nie podlega 

Prezydentowi Miasta Zgierza. 

2) z informacji pozyskanych od dyrektorów szkół i przedszkoli /na 

podstawie protokołów pokontrolnych/ wynika, że w szkołach 

i przedszkolach nie wskazano nieprawidłowości przy przygotowywaniu 

posiłków. Nie wydano zaleceń, mówiących o złym zbilansowaniu diety, 

jej niedostosowaniu do wieku i potrzeb dziecka . 

3) wszystkie szkoły i przedszkola prowadzą bieżącą promocję zdrowego 

żywienia adresowaną do dzieci, rodziców i pracowników. 

Placówki oświatowe biorą udział w programach: 

- Kubusiowi Przyjaciele Natury, 

-Akademia Misia Haribo, 

- Akademia Zdrowego Przedszkolaka, 

- Piramida Żywienia Przedszkolaka, 

- Mamo, tato wolę wodę, 

- W zdrowym ciele zdrowy duch, 

- Podróż do mlecznej krainy, 

- Zboża zjadamy energię z nich mamy, 

- Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu, 

- Podróż do krainy pełnej zdrowia, 

- Warzywa i owoce w szkole, 
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- Śniadanie daje moc, 

- Mam kota na punkcie mleka, 

-Szklanka mleka dla każdego ucznia, 

- Zdrowo żyć zdrowym być, 

- Mądre żywienie zdrowe pokolenie. 

Inne formy promujące zdrowe żywienie to: okresowe wprowadzanie 

„stołu szwedzkiego", prowadzenie kółek kulinarnych, organizowanie 

konkursów dotyczących tematu żywienia, pedagogizacja rodziców 

mająca na celu kształtowanie w rodzinie prawidłowych nawyków 

żywieniowych, spotkania z dietetykami dla rodziców, wycieczki do sklepu 

ze zdrową żywnością i ogródków działkowych, hodowla nowalijek, 

organizowanie „Dni chleba", „Dni Zdrowego żywienia", „Dni zdrowego 

śniadania", „Dni jabłka", „Dni dyni", prowadzenie kącików zdrowia, 

publikowanie ciekawych przepisów i artykułów w gazetkach szkolnych 

i przedszkolnych, prowadzenie innowacji pedagogicznych kształtujących 

zdrowe odżywianie itp. Z uwagi na obszerny zasób informacji szczegóły 

dotyczące poszczególnych szkół i przedszkoli znajdują się do wglądu w 

placówkach oraz w Wydziale Edukacji i Młodzieży. 

4) pracownicy szkół i przedszkoli odpowiedzialni za przygotowywania 

posiłków i ich planowanie posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w 

swoim zawodzie, jak również biorą udział w szkoleniach z zakresu zasad 

żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w miarę 

posiadanych środków budżetowych. Propozycje szkoleń przesyłane są do 

dyrektorów między innymi za pośrednictwem Wydziału Edukacji i 

Młodzieży. 

5) ustawa dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. 2015 r. poz.35) wprowadzająca zmiany w 

zakresie żywienia dzieci w ramach żywienia zbiorowego wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2015r. Na dzień dzisiejszy nie ukazały się 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczące: 

- grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty, 

- wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 

z uwzględnieniem norm żywienia, wartości odżywczych i zdrowotnych 



n 

środków spożywczych. 

Informuję również, że na terenie przedszkoli nie ma sklepików i 

automatów zaś w szkołach sprzedaż odbywająca się w sklepikach jest 

monitorowana przez dyrektorów. Szczegółowe listy produktów 

dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia 

zbiorowego mogą być ustalone po wejściu w życie przepisów 

wykonawczych, o których mowa wyżej. 

Informuję Pana Radnego, że wdrażania zmian wynikających z zapisów 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zbiorowego, o której 

mowa wyżej będzie na bieżąco nadzorowane przez Wydział Edukacji 

i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza w zakresie posiadanych przez Wydział 

kompetencji. 


