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program  dla zdrowia  i  dobra Srodowiska

Kierownik Jednostki Samorzadu Terytorialnego (dalej : JST)
-w rozumieniu art.  33 ust.  3 Ustawy o samorzadzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

W zwiazku z uzasadnionym interesem spolecznym skladamy na rece W6jt6w / Burmistrz6w / Prezydent6w
ponizsza petycj? -pro§b?, wnoszac o podj?cie mast?pujacego dzialania:I-LI-
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwiazku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11  lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), w nawiazaniu do art. 241 Kodeksu postepowania
administracyjnego, wnosimy petycje do Kierownika JST (W6jta / Burmistrza / Prezydenta) o przekazanie
ponizszego tekstu / petycji do wszystkich podleglych szk61 podstawowych, w tym zespol6w szk61.
Fakultatywnie prosimy r6wniez o przekazanie petycji do szkof podstawowych oraz zespof6w szkof
prywatnych miej scowo wlasciwych dla terenu Gminy.

Ponizsza poruszana tematyka dotyczy tak2e wymog6w art. 3 ust. 3 Ustawy o petycjach.

Z rado§cia zawiadamiamy, Ze 3 sierpnia 2020 roku wystartowal program edukacyjny pod hasten
„Przygotujmy lepszy §wiat", adresowany do klas 1 -3 szk61 podstawowych, przygotowany przy udziale
ekspert6w do spraw Zywienia oraz do§wiadczonych pedagog6w.

Celem programu jest uswiadomienie dzieciom, Ze codzienne wybory Zywieniowe przekladaja sie na ich
zdrowie i dobro §rodowiska.

Specjalnie opracowane interaktywne materialy edukacyj ne i scenariusze lekcji pozwola nauczycielom
na realizacje podstawy programowej w atrakcyjny dla uczni6w spos6b.

W ramach programu dzieci beda zdobywa6 nie tylko wiedze, ale tez praktyczne umiejetno§ci -
przygotowujac oparte na skladnikach roslinnych posilki.

Szkoly i klasy zyskaja r6wniez mozliwos6 zdobycia atrakcyjnych nagr6d:

•     wyjazdu na zielona szkole,
•     workop]ecak6w z haslem akcji,
•     szkolenia dla podmiot6w obslugujacych szkolna stol6wke.

Ka2da z piervszych 1000 szk6I otrzyma r6wnie2 kolorowe plansze edukacyjne oraz zestaw ziaren do
hodowli roslin.

Materialy programu oraz regulamin dostepne sa na stronie EQ±rdngy±g2grs3riat.
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Cz?§6 do przekazania do Szkof

Dyrektor Szkoly Podstawowej/Zespofu Szk61
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