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***SPAM*** Pro6ba / Petycja - Program edukacyjny "

\ry_ryrn nUClScu mo2esz zweryfikowad wyglqd tej wiadomorici,

Kierownik Jednostki samorzqdu Terytorialnego (dalej: JST) - w rozumieniu art.
gminnym (D2,U,2001, 142. 1591 j.t.)

W zwiqzku z uzasadnionym interesem spotecznym - skladamy na rqce W6jt6w/Burmistrz6w/Prezydent6w - poni2szq
petycjq-pro6bg, wnoszqc o podjqcie nastqpujqcego dzialania:

$1) Na mocy at. 63 Konstytucji RP w zwiqzku zart2 ust. 2 pkt L,2i3 Ustawy zdnia 11 lipca 2Ol4 r. o petycjach
(D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiqzaniu do art. 241 Kodeksu postgpowania administracyjnego, wnosimy
petycjq do Kierownika JST (W6jta/BurmistrzalPrezydenta) - o przekazanie poni2szego tekstu/petycji do wszystkich
podleglych szk6l podstawowych, w tym Zespoly Szk5l, Fakultatywnie prosimy r6wniez o przekazanie petycji do szk6l
podstawowych oraz Zespol6w Szk6l prywatnych - miejscowo wla5ciwych dla terenu Gminy.

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

Z rado6ciq zawiadamiamy, 2e wystartowal program edukacyjny pod haslem ,,Przygotujmy lepszy Swiat",
adresowany do klas 1-3 szk6l podstawowych.

Ma on na celu u6wiadomienie dzieciom w lekkiej, ciekawej i anga2ujqcej formie, ze codzienne wybory zywieniowe
przekladajq siq zar6wno na ich zdrowie, jak i dobro Srodowiska, w kt6rym Zyjemy.

Specjalnie przygotowane interaktywne materialy edukacyjne i scenariusze lekcji pozwolq na realizacjq
podstawy programowej - w wygodny dla nauczycieli i atrakcyjny dla uczni6w spos6b.

W ramach programu dzieci bqdq zdobywai nie tylko wiedzq, ale tez praktyczne umiejqtnoSci - przygotowujqc
opafte na skladnikach ro6linnych posilki.

Szkoly majq szansg r6wnie2 na zdobycie atrakcyjnych nagr6d:

. uryjazdu na zielonq szkolq,

. workoplecak6w

. szkolenia dla pracownik6w/podmiot6w obsluguiqcych szkolnq stol6wkq

Wszystkie szkoly, kt6re sig zgloszqotrzymajq tak2e r5wnie2 zestaw ziaren do hodowli ro6lin.

Materiaty programu oraz regulamin dostgpne sq na stronie https://www.przygotujmylepszyswiat.pll

-Czq6i 
do przekazania do Szk6l-

Dyrektor Szkoly Podstawowej/Zespolu Szk6l



,

Po kolejnym trudnym roku szkolnym nadszedldla wszystkich zasluzony czas

wakacji i wypoczynku. Mamy nadziejq, 2e bqdzie on dla Panstwa oraz Panstwa

wychowankow bezpieczny, zdrowy i beztroski oraz pozwoli zregenerowac sily

przed wyzwaniami kolejnego roku!

PrzygotowaliSmy na niego niezwyklq akcjq,

do udzialu w ktorej chcieliby6my zaprosic Panstwa szkoNq.

Realizujemy program edukacyjny pod haslem

,,P rzy gotuj my lepszy Swiat",
adresowany do klas 1-3 szkoN podstawowych.

Ma on na celu uSwiadomienie dzieciom w lekkiej, ciekawej i angazujqcej formie,

ze codzienne wybory zywieniowe przekladajq siq zarowno na ich zdrowie, jak i

dobro Srodowiska, w ktorym zyjemy,

Specjal n ie przygotowane, i nteraktywne materialy ed u kacyj ne i scenariusze

lekcji pozwolq na realizacjq podstawy programowej - w wygodny dla

nauczycieli i atrakcyjny dla dzieci sposob. Bqdq nie tylko edukowac, ale w

praktyczny sposob inspirowad do korzystnej zmiany zwyczajow

2ywieniov'/ych i czqstszego siqgania po pokarmy pochodzenia roSlinnego.

Program objqty jest patronatem ProVeg - miqdzynarodowej organizacji

promujqcej zdrow4 opartq na sktadnikach roslinnych dietq, a materialy

przygotowane przez do6wiadczonych ekspertow ds. zywienia oraz pedagogow.

Najbardziej aktywne szkoly, ktore wezmE udzial w programie, bqdq mialy

szansQ wygrac bardzo atrakcyjne nagrody o wado6ct do 27 000 zl kahda.

Zapisy juz siq rozpoczqly!

Do zobaczenia!


