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W tyn meFC! mozesz zweryflkowaa wyoad tel wadomo4l,

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej: JST)
- w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie gminnvm (Dz IJ.2001.142.1591j t.)

w zwiqzku z uzasadnionym interesem spolecznym skladamy na rqce w6jtdw / Burmistrz6w / prezydentdw ponizsza
petycjq pro6bQ, wnoszqc o podjqcie nastqpujqcego dzialanta:

01) Na mocy art.63 Konstytucji Rp w zwiqzku z art 2 ust.2 pkt 1, 2 i3 ustawy z dnia ll tipca 2014 r. o petycjach
(Dz u 2014 1195 z dnia 2014.09.05), w nawiEzaniu do art. 241 Kodeksu postqpowania administracyjnego, wnosimv
petycie do Kierownika Jsr (w6jta / Burmistrza / prezydenta)o przekazanie poniiszego tekstu / petycji do wszystkich
podleglych szk6l podstawowych, w tym zespoldw szk6l. Fakultatywnie prosimy r6wniez o przekazanie petycji do
szk6l podstawowych oraz zespoldw szkdl prywatnych mielscowo wlaaciwych dla terenLl Gminy.

Poni2sza poruszana tematyka dotyczy takie wymog6w art 3 ust 3 lJstawy o petycjach

Z radoSciq zawiadamiamy, ,e 3 sierpnia 2020 roku wystartowal program edukacyjny pod haslem ,,prrygotujmy
lepszy 5wiat", adresowany do klas 1 3 szk6l podstawowych, przygotowany przy udziale ekspert6w do spraw
iywienia oraz doswiadczonych pedagog6w.

celem programL, jest uiwiadomienie dzieciom, ie codzienne wybory iywieniowe przekladaia siq na ich zdrowie
i dobro irodowiska.

Specjalnie opracowane interaktywne materialy edukaayjne i scenariusze lekcji pozwolq nauczycielom na realizacjQ
podstawy programowej w atrakcyjny dla uczni6w spos6b.

W ramach programu dzieci bqdE zdobywaa nie tylko wiedzQ, ale te2 praktyczne umieiqtno6ci - przygotowuiqc oparte
na skladnikach 106linnych posilki

Szkoty r klasy zyskajq r6wniei m02liwoji zdobycia atrakcyjnych nagr6d.

. wyjazdu na zielona szkolQ,

. workoplecak6w z hastem akcji,

. szkolehia dla podmiot6w obstugujEcych szkolnq stot6wke.

Kaida z pierwsrych 1000 szk5l otrzyma r6wnie2 kolorowe plansze edukacyjne oraz zestaw ziaren do hodowli roilin.

Materialy programu oraz regulamin dostqpne sE na stronie www , przvgotuimvleDszvswiat , pJ,

SMEbusiness.plSp z o. o.
https://redlink.pl/appNeW/panel/Marl/Campaign.;spx?campaign_id=437402#next ul. Domaniewska 4Z1O
02-672 Warszawa
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- Czq(a do przekazania do 5zk6l -------

Dyrektor szkoly Podstawowej/Zespolu Szk6l

Szanowni Pahstwo,

Z rado6ciq zawiadamiamy, 2e wla6nie ruszyl nasz prog,ram edukacyjny

pod hasrem,,Pzygotujmy lepszy Swiat".

PrzygotowaliSmy go pzy udziale ekspert6w do spraw iywienia

oraz do6wiadczonych pedagog6w z myslqo dzieciach z klas 1-3 szkoly

podstawowej, aby pokazaO im, 2e codzienne wybory 2ywieniowe przektadajq

i sie na ich zdrowie idobro Srodowiska,

lnteraktywne materialy edukacyjne i scenariusze lekcii dostosowane do

wieku dzieci, pozwalajq na realizacjg podstawy programowej - w wygodny dla

nauczycieli iatrakcyjny dla uczniow spos6b.

W ramach programu, dzieci nie tylko zdobywajq wiedzq, ale r6wnie2

praktyczne umiejetnoSci- samodzielnie lub z rodzicami

przygotowujq oparte na skladnikach ro5linnych posilki

Najaktywniejsze szkoly i klasy majq mo2liwoSi zdobycia atrakcyjnych nagr6d,

takich jak wylazd na zielonq szkolg, workoplecaki oraz szkolenie dla

iodmiot6w obslugujqcych szkolnq stol6wkQ, kt6re w praktyczny spos6b

poka2e, w jaki spos6b wzbogaci6 posilki seMowane dzieciom o wa2ne

skladniki roSlinne.

Ka2da z pierwszych tysiqca szk6l otzyma rownie2 kolorowe plansze

edukacyjne oraz zestaw ziaren do hodowli ro6lin.
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