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Odpowiednie żywienie ucznia jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. 

Wpływa także na wyniki osiągane w trakcie nauki. 

Posiłki, które uczeń spożywa w domu i w szkole, powinny zapewniać mu odpowiednią siłę do nauki i zabawy. 

Jednocześnie nie mogą one powodować nadmiernego pobudzenia (np. poprzez dostarczanie zbyt dużej 

ilości słodkich i tłustych pokarmów, co może skutkować nadwagą i otyłością)1. 

Ministerstwo Zdrowia 

 

Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”. 

Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało. 

Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie2! 

Program Żółty Talerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1http://www.archiwum.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/zywienie-ucznia/, 
online: 30.08.2021 r. 
2 https://zoltytalerz.pl/o-programie/, online: 30.08.2021 r. 

https://zoltytalerz.pl/o-programie/
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Programy żywienia 

Program dla szkół 

Organizator/ operator 

 „Program dla szkół” to unijny projekt koordynowany w Polsce przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Cele/ zadania/ formy pomocy 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy żywnościowej. 

Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, 

placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania 

produktów żywnościowych (np. w stołówkach szkolnych). 

Program polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. 

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez 

dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owoców i warzyw.  

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest 

zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli 

w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.  

 

Działania edukacyjne, w których uczniowie uczestniczą, takie jak: wspólne przygotowywanie i 

spożywanie drugiego śniadania, zakładanie ogródków szkolnych czy organizowanie warsztatów 

kulinarnych, festynów oraz wycieczek tematycznych, poszerzają ich wiedzę na temat pochodzenia 

warzyw, owoców i produktów mlecznych3.  

 

Ambasadorem „Programu dla szkół” jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny 

sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego odżywiania. Można go zobaczyć w internecie na 

www.programdlaszkol.pl i na kanale YouTube "Program dla szkół". 

 

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

W ramach Programu dzieciom są przekazywane nieodpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, a także 

mleko i przetwory  mleczne. 

 

 

 

3 https://www.programdlaszkol.org/program/index, online: 30.08.2021 r. 

https://www.programdlaszkol.org/program/index
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Owoce i warzywa 

Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania, obejmujących po 

10, 11 albo 12 wybranych tygodni, w każdym semestrze danego roku szkolnego. 

 

Każdą porcję owoców i warzyw udostępnia się dzieciom innego dnia. W każdym z tygodni, w ramach 

których jest realizowany Program, dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje owoców i warzyw. 

 

W ramach Programu dzieci otrzymują: jabłka, gruszki, śliwki, sok owocowy, marchew, rzodkiewkę, 

paprykę słodką, pomidory, kalarepę. 

 

W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji owoców i warzyw nie udostępnia 

się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki. 

 

Mleko 

Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania, obejmujących po 

10, 11 albo 12 wybranych tygodni, w każdym semestrze danego roku szkolnego. 

 

Każdą porcję mleka udostępnia się dzieciom innego dnia. W każdym z tygodni, w ramach których  

realizowany jest Program, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje mleka. 

 

W ramach Programu dzieci otrzymują: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy. 

 

W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji mleka nie udostępnia się na 

przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki. 
 

W ramach Programu dzieci uczestniczą także w działaniach edukacyjnych realizowanych przez szkoły na 

temat zdrowego odżywiania oraz pochodzenia i uprawy udostępnianych produktów.  

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu: www.programdlaszkol.org. 

  

www.programdlaszkol.org
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Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Organizator/ operator 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wieloletnim programem rządowym. 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy żywnościowej. 

Gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, 

placówkach i instytucjach, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania 

produktów żywnościowych (np. w stołówkach szkolnych). 

Cele/ zadania/ formy pomocy 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym 

wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły 

podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany 

jest do innego adresata: 

− Moduł dla dzieci i młodzieży; 

− Moduł dla osób dorosłych; 

− Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

Program przewiduje otrzymanie przez osoby uprawnione pomocy w formie: posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych. 

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Projektu dofinansowuje się posiłki wydawane w 

stołówkach, a także dowożone osobom dorosłym w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu 

na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego 

posiłku.  

Ponadto w ramach Programu realizowane mogą być działania dotyczące w szczególności tworzenia  

nowych lub doposażenia istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu 

posiłków. 

Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności: 

− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
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− uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 

lub niepełnosprawnym). 

Pomoc w ramach Programu – Moduł 1 i Moduł 2. oferowana jest dzieciom i młodzieży oraz osobom 

dorosłym, spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz 

kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy 

społecznej. 

Inne ważne informacje 

Informacji na temat składania/ rozpatrywania wniosków osób indywidualnych o pomoc udzielają ośrodki 

pomocy społecznej. 

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania 

pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Podstawa prawna 

− Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M. P. 2018 

poz. 1007). 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. 2019 

poz. 267). 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu .  

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu
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Program Żółty Talerz 

Organizator/ operator 

Twórcą i operatorem programu jest Kulczyk Foundation. 

Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych: 

− Caritas diecezjalnymi, 

− Polskim Czerwonym Krzyżem, 

− SOS Wioskami Dziecięcymi, 

− Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 

a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi. 

Cele/ zadania/ formy wsparcia 

„Żółty Talerz” jest programem wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam,  

gdzie    konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. 

Cele strategiczne Programu: 

− Więcej dzieci jedzących w stołówce. 

− Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie. 

− Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci. 

− Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu. 

Poza celami strategicznymi Program kładzie nacisk na następujące wyzwania: 

− Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”. 

− Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało. 

− Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe 

żywienie! 

Inne ważne informacje 

W roku 2021 Fundacja zaprosiła do udziału w Programie szkoły, świetlice, stołówki szkolne i pozaszkolne.  

Wsparcie w ramach Programu można uzyskać za pośrednictwem Partnerów Programu. W sprawie 

szczegółów dotyczących naboru do Programu można kontaktować się mailowo i telefonicznie. 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu: www.zoltytalerz.pl . 

  

https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#caritas
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#pck
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#soswd
https://zoltytalerz.pl/partnerzy/#tpd
http://www.zoltytalerz.pl/
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Program Pajacyk 

Organizator/ operator 

Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna (PAH) pomaga dzieciom i młodzieży w 

Polsce.  

Cele/ zadania/ formy wsparcia 

Pajacyk finansuje posiłki i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.  

Cele działań podejmowanych w ramach Programu to: zdrowie i prawidłowy rozwój każdego dziecka. 

W ramach Programu PAH zajmuje się: 

− dożywianiem poprzez wspieranie lokalnych organizacji w ramach Pajacykowej Sieci Pomocowej; 

− dożywianiem w szkołach i placówkach środowiskowych w Polsce; 

− ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Posiłki finansowane są zarówno w roku szkolnym (w szkołach i świetlicach środowiskowych), jak i w 

wakacje (w placówkach wsparcia dziennego). W ramach Pajacykowej Sieci Pomocowej PAH współpracuje 

także z organizacjami lokalnymi, które pomagają dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci. 

 

Program pomocy psychospołecznej zakłada zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy 

psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie rozwoju umiejętności życiowych, społecznych i 

zainteresowań. Odbiorcami programu są organizacje pozarządowe, które prowadzą świetlice, kluby, 

ogniska, do których uczęszczają dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. 

Inne ważne informacje 

Do programu Pajacyk mogą zgłosić się: szkoły, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, 

placówki wsparcia dziennego, lokalne organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz dzieci i 

młodzieży. 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu: www.pajacyk.pl . 

 

 

  

http://www.pajacyk.pl/


 

 
 

Poradnik Witryny Wiejskiej                                                                                                                                   9  

Programy edukacyjne 

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy 

Organizator/ operator 

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzony jest przez 5 partnerów: 

− Fundację NUTRICIA, 

− Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, 

− Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

− Instytut Matki i Dziecka, 

− Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. 

Program skierowany jest do żłobków, przedszkoli oraz rodziców. 

Cele/ zadania/ formy wsparcia 

Celem inicjatywy jest m.in. kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, ich 

rodziców oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Ponadto celem Programu jest podkreślenie istotnej 

roli żywienia we wczesnym okresie życia. 
 

Edukatorzy programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, po cyklu kompleksowych szkoleń prowadzonych 

przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, Instytut Matki i Dziecka, Fundację NUTRICIA oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 

odbywają staże w placówkach, które zgłosiły się do udziału w inicjatywie. 
 

W żłobku lub przedszkolu biorącym udział w programie edukator żywieniowy przeprowadza warsztaty i 

konsultacje. Zadaniem edukatorów żywieniowych programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jest 

dzielenie się najnowszą wiedzą zarówno z personelem żłobków i przedszkoli, jak i z rodzicami. Edukator 

przeprowadza bezpłatne szkolenia dotyczące żywienia małych dzieci, analizę jadłospisów oraz propozycje 

doskonalenia żywienia dzieci w placówce według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych. Na koniec 

warsztatów placówka otrzymuje certyfikat udziału w programie, a uczestnicy szkoleń zaświadczenia. 
 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu: www.zdrowojemy.info . 

  

http://www.zdrowojemy.info/
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Szkoła promująca zdrowie 

Organizator/ operator 

Koordynatorem ogólnopolskim Programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie . 

Cele/ zadania/ formy wsparcia 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ 

rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, 

zainicjowanego przez WHO/EURO. Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla 

Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska 

została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.   

Szkoła przystępująca do programu tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu 

samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia 

własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. W praktyce są ta m.in. programy zdrowego 

żywienia. 

Definicja szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: 

− systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i 

dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 

− wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe 

życie. 

 

Szkoły promujące zdrowie mogą ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

Bank dobrych praktyk: https://www.ore.edu.pl/2015/04/szkola-promujaca-zdrowie . 

Uwaga: w każdym województwie został powołany Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie 

(dane we właściwych terytorialnie kuratoriach oświaty). 

 

Program adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.  

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl, zakładka: 

szkoła promująca zdrowie) oraz stronach internetowych kuratoriów oświaty. 

  

https://www.ore.edu.pl/2015/04/szkola-promujaca-zdrowie
http://www.ore.edu.pl/


 

 
 

Poradnik Witryny Wiejskiej                                                                                                                                   11  

Program Dzieciaki Mleczaki 

Organizator/ operator 

Organizatorem Programu jest Polska Izba Mleka. 

Cele/ zadania/ formy wsparcia 

Dzieciaki Mleczaki to program edukacyjno – informacyjny. Dzięki Programowi, poprzez zabawę, 

aktywność fizyczną oraz intelektualną, dzieci poznają walory zdrowotne mleka. 
 

Celem programu jest: 

− wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

− edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków 

żywieniowych przez zabawę; 

− wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych. 

W ramach Programu prowadzone są działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich dla 

przedszkolaków tak, aby zachęcić dzieci do spożywania mleka i jego przetworów, a także poszerzyć ich 

wiedzę na temat zawartych w mleku wartości odżywczych. 

Przedszkola, które biorą udział w Programie, otrzymują materiały opracowane przez metodyków i 

pedagogów. Mogą uczestniczyć w konkursach, piknikach i spotkaniach z Mleczną Paczką. 

 

Opiekunowie otrzymują materiały ułatwiające prowadzenie zajęć. 

Strona internetowa Programu: www.dzieciakimleczaki.pl . 

 

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu:  www.dzieciakimleczaki.pl.  

 

  

http://www.dzieciakimleczaki.pl/
http://www.dzieciakimleczaki.pl/
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Program Trzymaj Formę! 

Pełna nazwa Programu: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" 

Organizator/ operator 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat 

Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii 

WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Cele/ zadania/ formy wsparcia 

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 

nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 

w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie.  

Program realizowany jest metodą projektu. 

Zainteresowane programem szkoły otrzymują nieodpłatnie zestaw materiałów dydaktycznych 

przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. W skład materiałów wchodzą: poradnik dla 

nauczycieli, broszura dla uczniów, ulotka dla rodziców oraz plakat z Talerzem Zdrowia wypracowanym 

przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.  

Materiały edukacyjne zostały przygotowane przy współpracy z wiodącymi instytucjami i jednostkami 

naukowymi, w których obszarze zainteresowania leży żywność, żywienie i zdrowie tj. Instytut Żywności i 

Żywienia, Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Badań nad 

Otyłością.  

Inne ważne informacje 

Informacji o Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Trzymaj Formę!" szkołom udzielają powiatowi i 

wojewódzcy koordynatorzy Programu właściwi terenowo dla lokalizacji szkoły. 

Lista koordynatorów: https://www.trzymajforme.pl/kontakt-17 . 

Zapytania dotyczące systemu rejestracji szkół należy kierować mailowo na adres: info@trzymajforme.pl. 

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Programu:  www.trzymajforme.pl . 

  

https://www.trzymajforme.pl/kontakt-17
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Bank Programów i Projektów 

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacje 

na temat programów i projektów promocji zdrowia w bazie internetowej. 

Baza dostępna na stronie internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl (zakładka: programy i projekty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************* 

Materiał opracowano z wykorzystaniem treści/  na podstawie materiałów udostępnionych na stronach 

internetowych programów, wskazanych w tekście - zgodnie z danymi z dnia 30.09.2021 r. 

http://www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

