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ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO
VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOJE
TIKSLAI: Siekti paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje.
UŽDAVINIAI:
Suteikti žinių apie vaisių ir daržovių poveikį sveikatai;
●
Vartoti vaisius ir daržoves, skiepyti sveikos mitybos įpročius.
●
ŠVIETIMAS VYKDOMAS ŠIOMIS KRYPTIMIS:
Švietėjiška;
●
Vaisių vartojimas;
●
Dokumentų pildymas;
●
Ataskaitos ruošimas;
●
Bendradarbiavimas.
●
LAUKIAMI REZULTATAI:
Vaikystėje įpratę daug vaisių ir daržovių valgyti asmenys ir toliau jų vartoja pakankamai, o
●
gerus įpročius perduoda kitiems.
VEIKLA:
Renginio pavadinimas
Data
Atsakingas

Eil.
Nr.
1.
Informacija apie ES programą „Vaisių ir daržovių Visus mokslo
metus
bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo
vaikų ugdymo įstaigose”:
Programos plakatas;
−
Informacinis pranešimas prie valgiaraščio,
−
kad ugdymo įstaigoje nemokamai dalinami
produktai pagal vaisių programą;
Internetiniame progimnazijos tinklapyje;
−
Elektroniniame dienyne;
−
Lankstinukai;
−
Progimnazijos stendai;
−
„Gandro žinios“, spauda.
−
2.
Dokumentų pildymas
ir per 7 dienas nuo Visus mokslo
metus
ataskaitinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio)
pabaigos pateikiama informacija apie vaikų
skaičių vaisių/produktų dalinimo dienomis.
3.

Koordinatorė Sandra Barškietė,
klasių vadovai,
dalykų mokytojai

Koordinatorė Sandra Barškietė

Dokumentų siuntimas:
Visus mokslo Koordinatorė Sandra Barškietė
IŠDALYTŲ PRODUKTŲ ŽURNALAS metus
−
turi būti patvirtintas švietimo įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens.
Pažyma – patvirtinama įstaigos vadovo.
−
Pažymoje turi būti nurodytas lankomumo
(mokymosi) dienų skaičius (išskyrus poilsio,
švenčių, atostogų dienas), sąrašinis vaikų skaičius

4.

5.

6.

bei faktinis įstaigą lankiusių vaikų skaičius ir
suvartotų vaisių/produktų kiekis pagal produktus
per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį). Pažyma turi
būti rašoma ant firminio blanko ir išrašyta
paskutinę einamojo mėnesio dieną arba kito
mėnesio pirmą darbo dieną.
Suderinamumo aktas.
−
Popietės, akcijos, viktorinos, darbų parodos ir kt. Visus mokslo Koordinatorė Sandra Barškietė,
priemonės sveikos mitybos įpročių stiprinimui.
metus
klasių vadovai,
dalykų mokytojai
Ataskaitos VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto
Gegužė
Koordinatorė Sandra Barškietė
produktų rinkos reguliavimo agentūrai apie
mokykloje vykdytas priemones, mokinių žinioms
apie vaisius ir daržoves bei pieną ir jo produktus,
sveikos mitybos įpročius gilinti ruošimas.
Bendradarbiavimas su progimnazijos VSP Esant reikalui Koordinatorė Sandra Barškietė
specialiste.
Programos koordinatorė
Sandra Barškietė
2018-09-05

