Załącznik
KARTA ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE
Prawidłowe

żywienie

i

odpowiednia

aktywność

fizyczna

są

warunkami

zdrowia

i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży. Nieprawidłowe żywienie i brak aktywności
fizycznej prowadzą do niedożywienia, nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń w rozwoju
fizycznym i umysłowym dzieci i młodzieży, obniżenia ich odporności na choroby oraz
zwiększają ryzyko wystąpienia chorób żywieniowozależnych w dorosłym życiu. Zapewnienie
żywienia oraz możliwości bezpiecznego uprawiania aktywności fizycznej w szkole stanowią
realizację należnych wszystkim dzieciom praw i powinny być wspólnym zadaniem szkoły,
rodziców, samorządu lokalnego oraz podlegać programowemu nadzorowi i wsparciu w
ramach zdrowotnej, edukacyjnej i socjalnej polityki państwa. W celu realizacji tych idei
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Żywności i Żywienia wraz z Instytutem
„Pomnikiem - Centrum Zdrowia Dziecka" przedkładają Kartę Żywienia i Aktywności
Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole.
1.
Dzieci i młodzież, na wszystkich etapach obowiązkowego kształcenia, mają prawo
do

uzyskania

wiedzy

oraz

ukształtowania

umiejętności

i

motywacji

związanych

z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną dla zachowania zdrowia;
2.
Wszyscy uczniowie mają prawo do korzystania z żywienia w szkole oraz do zaspokajania
naturalnych potrzeb ruchowych drogą bezpiecznego uprawiania aktywności fizycznej w
szkole;
3.
Dzieci w wieku szkolnym pozostające w miejscu zamieszkania w okresie zimowych
i letnich ferii mają prawo do żywienia w szkole oraz infrastruktura szkolna powinna być
udostępniana dzieciom (sale gimnastyczne, boiska, baseny, itp.), do uprawiania zajęć
sportowych i rekreacyjnych, pod odpowiednim nadzorem;
4.
Każda szkoła powinna zapewnić uczniom racjonalne posiłki i napoje oraz należyte warunki
sanitarne i organizacyjne do ich spożywania, a także odpowiednie, bezpieczne warunki
techniczno-organizacyjne do uprawiania aktywności fizycznej;

5.
Zadania z zakresu żywienia i aktywności fizycznej w szkole powinny być realizowane przez
personel legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami merytorycznymi, przygotowany do
pracy z dziećmi i młodzieżą;
6.
Posiłki i napoje oferowane uczniom w szkole powinny odpowiadać wymaganiom
jakościowym i mieć wartość odżywczą, w tym energetyczną, dostosowaną do wieku uczniów;
7.
Dzieci pozostające na długotrwałej diecie z przyczyn chorobowych lub na dietach
alternatywnych

(np.

wegetariańskiej,

uwarunkowanej

przekonaniami

religijnymi

i innymi) powinny otrzymać w szkole posiłki i napoje zgodnie z zaleceniami lekarza
prowadzącego lub rodziców po konsultacji z lekarzem;
8.
Szkoła nie może być miejscem reklamy produktów żywnościowych. Szkoła nie może być
miejscem sprzedaży produktów żywnościowych o nieodpowiedniej jakości zdrowotnej, nie
zalecanych

w

żywieniu

dzieci.

Asortyment

produktów

spożywczych

i

napojów

sprzedawanych w szkole powinien odpowiadać zasadom racjonalnego żywienia;
9.
Dzieci

powinny

mieć

w

szkole

monitorowaną

masę

i

wysokość

ciała;

dzieci

z zaburzeniami stanu odżywienia muszą podlegać dyspanseryzacji i mieć zapewnioną
specjalistyczną opiekę medyczną;
10.
Dzieci powinny mieć w szkole monitorowaną sprawność fizyczną - dzieci z nadwagą
i otyłością powinny być objęte programem aktywności fizycznej, dostosowanym do ich
potrzeb; dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną z przyczyn chorobowych powinny być
otoczone specjalistyczną opieką medyczną; dzieci z zaburzeniami statyki ciała powinny mieć
w szkole zapewniony dostęp do odpowiedniej dla siebie korektywy.

