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PrawiaEowe zywienie i oapowieania aktywnosc fizyczna sa warunRp.mi zdrowia i fiamwnijnego rozwoju tfzieci i
mfotfziezy. 'J{ieprawiaEowe zywienie i 6ra( aktywnosci fizycznej prowatfza ao nieaozywienia, naawagi, otyEosci oraz innych.
za6urzen w rozwoju fizycznym i umysEowym tfzieci i mfotfziezy, o6nizenia ich. oapornosci na ch.oro6y oraz zwieK2zaja ryzy/(p
wystapienia ch.oró6zywieniowoza!eznych. w aorosEym zyciu.
Zapewnienie zywienia oraz mozfiwosci 6ezpiecznego uprawiania aktywnosci fizycznej w sz/(pfe stanowi4 rea[izacje
na!eznych. wszystl(j.m tfzieciom praw i powinny 6yc wspó[nym zaaaniem sz(oEy, rotfziców, samorzaau fo(a[nego oraz poafegac
programowemu natfzorowi i wsparciu w ramach.zarowotnej, ecfukacyjnej i socja[nej pofityl(j. panstwa.
W ceru rea[izacji tych. idei 1(zeczni( Praw 06ywatefsl(j.cfz. oraz Instytut Zywnosci i Zywienia wraz z Instytutem
nPomni(iem - Centrum Zarowia 'Dziec(a nprzecfKjacfaja wspó[nie opracowana JCarte Zywienia i Jlktywnosci :Fizycznej 'Dzieci i
'Jv{Eotfziezyw Sz/(pfe.

1. 'Dzieci i mEoaziez, TUJ.
wszyst/(jch etapacli obowiaz/(pwego ~ztaEcenia, maja prawo ao uzys/(ania
wieazy oraz u~ztaEtowania umiejetnosci i motywacji zwiazanych z racjoTUJ.[nym
zywieniem
i a/(tywnoscia fizyczna afa zachowania zarowia;
2. Wszyscy uczniowie maja prawo ao /(przystania z zywienia w sz/(pfe oraz ao zaspo/(ajania
TUJ.tura[nych
potrzeb ruchowych aroga bezpiecznego uprawiania a/(tywnosci fizycznej w sz/(pfe;
3. 'Dzieci w wie/Ql sz/(p[nym pozostajace W miejscu zamiesz/(ania w otresie zimowych i fetnich ferii
maja prawo ao zywienia w sz/(pfe oraz infrastru/(tura sz/(P[TUJ.
powinTUJ.byc uaostepniaTUJ.
azieciom (safegimnastyczne, bois/(a, baseny, itp.), ao uprawiania zajec sportowych i retreacyjnych,
poa oapowieanim TUJ.azorem;
4. 'l(azaa sz/(pEa powinTUJ.zapewnic uczniom racjoTUJ.[ne
posiE/(j i TUJ.pojeoraz TUJ.fezytewarun/(j
sanitarne i organizacyjne ao ich spozywania, a ta/(ze oapowieanie, bezpieczne warun/(j
techniczno-organizacyjne ao uprawiania a/(tywnosci fizycznej;
~ Zaaania z zatresu zywienia i a/(tywnosci fizycznej w sz/(pfe powinny byc rea[izowane przez
persone[ fegitymujacy sie oapowieanimi kJva[ifi/(acjami merytorycznymi, prz!i!Jotowany ao pracy
z aziecmi i mEoaziezcy
6.

PosiE/(j i TUJ.pojeoferowane uczniom w sz/(pfe powinny oapowiaaac wymaganiom ja/(psciowym
i miec wartosc oazywcza, w tym energetyczna, aostosowana ao wie/Ql uczniów;
7. 'Dzieci pozostajace TUJ.
aEugotrwaEejaiecie z przyczyn chorobowych [ub TUJ.
aietacli a[ter1UJ.tywnych
(np. wegetarians/(jej, uwarun/(pwanej prze/(pTUJ.niamirefigijnymi i innymi) powinny otrzymac
W sz/(pfe posiE/(j i TUJ.poje
zgoanie z zafeceniami fe/(arza prowatfzacego [ub roaziców po /(pnsu[tacji
z fe/(arzem;

8.

Sz/(pEa nie moze byc miejscem re/(famy proau/(Jów zywnosciowych. Sz/(pEa nie moze byc miejscem
sprzeaazy proau/(Jów zywnosciowych o nieoapowieaniej ja/(psci zarowotnej, niezafecanych
w zywieniu azieci. 5'l.sortyment proau/(Jów spozywczych i TUJ.pojówsprzeaawanych w sz/(pfe
powinien oapowiaaac zasaaom racjoTUJ.[nego
zywienia;
9. 'Dzieci powinny miec w sz/(pfe monitorowana mase i wyso/(psc ciaEa;azieci z zaburzeniami stanu
oazywienia musza poafegac ayspanseryzacji i miec zapewniona specja[istyczna opiekf meayczna;
10. 'Dzieci powinny miec w sz/(pfe monitorowana sprawnosc fizyczna - azieci z TUJ.awagai otyEoscia
powinny byc objete programem a/(tywnosci fizycznej, aostosowanym ao ich potrzeb; azieci
z obnizona sprawnoscia fizyczna z przyczyn chorObowych powinny byc otoczone specja[istyczna
opie/(a meayczna; azieci z zaburzeniami staty/(j ciaEapowinny miec w sz/(pfe zapewniony aostep
ao oapowieaniej afa siebie /(pre/(tywy.
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