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Kierownik Jednostki Samorz4du Terytorialnego (dalej : JST)
- w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie gminnym (D2.U.2001.142.1591 j.t.)
W zwi4zku z uzasadnionym interesem spolecznym skladamy na rgce W6jt6w / Burmistrz6w lPrezydent6w
ponilsz1petycjg - proSbg, wnoszQc o podjgcie nastgpuj4cego dzialania:

w zwi4zkuz art2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 1l lipca 2014 r. o
petycjach (D2.U.2014.1195 2dnia2014.09.05),wnawiqzaniudo art.24l Kodeksupostgpowania
administracyjnego, wnosimy petycjg do Kierownika JST (W6jta / Burmistrza lPrezydenta) o przekazanie
$1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP

poni2szego tekstu / petycji do wszystkich podlegtych szk6t podstawowych, w tym zespol6w szk6l.
Fakultatywnie prosimy r6wnie2 o przekazanie petycji do szk6l podstawowych oraz zespol6w szk6t prywatnych
miejscowo wlaSciwych dla terenu Gminy.
Ponihszaporuszana tematyka dotyczy takZe wymog6w art. 3 ust. 3 Ustawy o petycjach.

Zradoici1zawiadaniarny,2e 3 sierpnia 2020 roku wystartowal progrrlm edukacyjny pod haslem
,,Przygotujmy lepsry Swiat", adresowany do klas 1 - 3 szk6t podstawowych, przygotowany przy ldziale
ekspert6w do spraw iyrvienia oraz do5wiadczonych pedagog6w.
Celem programu jest u6wiadomienie dzieciom, 2e codzienne rvybory Zywienioweprzekadaj4 sig na ich
zdrowie i dobro Srodowiska.
Specjalnie opracowane interaktywne materiaty edukacyjne i scenariusze lekcji pozwol4 nauczycielom
na realizacjg podstawy programowej w atrakcyjny dla uczni6w spos6b.

W ramach programu dzieci bgd4 zdobywa6 nie tylko wiedzg, ale te2 praktyczne umiejgtno5ci
oparte na skladnikach roSlinnych posilki.
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przygotowujqc
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Szkoly i klasy zyskajqr6wnieZ mo2liwo56 zdobycia atrakcyjnych nagr6d:
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wyjazdu na zielonQ szkolg,
workoplecak6w z haslem akcji,
szkolenia dla podmiot6w obslugui4cych szkoln4 stokiwkg.

0K.7394.2020

鶉
鶉浙Ⅲ
lDoD2」 ゅ●
1

Kahdaz pierwszych 1000 szk6l otrzymar6wnie2 kolorowe plansze edukacyjne orazzestaw ziarendo hodowli
roSlin.

Materialy programu oraz regulamin dostgpne s4 na stronie www . przygotujmylepszvswiat . pl.
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Dyrektor Szkoly Podstawow
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Domaniewska

do przekazania do Szk6l

Zespolu Szk6l

Szanowni Panstwo,
Z radosciq zawiadamiamy, ze wlasnie ruszyl nasz program edukacyiny
pod hasre

m,,Przygotujmy lepszy Swiat".

Przygotowalismy go przy udziale ekspertow do spraw iywienia
oraz do5wiadczonych pedagogow z myslq o dzieciach z klas 1-3 szkoty
podstawowej, aby pokazac im, ze codzienne wybory zywieniowe przekladajq
siq na ich zdrowie i dobro srodowiska,

lnteraktywne materialy edukacyjne i scenariusze lekcji dostosowane do
wieku dzieci, pozwalajq na realizacjg podstawy programowej

-

w wygodny dla

nauczycieli i atrakcyjny dla uczniow sposob.

W ramach programu, dzieci nie tylko zdobywajq wiedzq, ale rowniez
praktyczne umiejqtnosci

-

samodzielnie lub z rodzicami

przygotowujE oparte na skladnikach ro6linnych posilki.
Najaktywniejsze szkoly i klasy majE mozliwoSc zdobycia atrakcyjnych nagrod,
takich jak wyjazd na zielonE szkole, workoplecaki oraz szkolenie dla

podmiotow obslugujqcych szkolnq stolowkq, ktore w praktyczny sposob
pokaze, w jaki sposob wzbogacic posilki serwowane dzieciom o wazne
skladniki roslinne.

KaZda z pienruszych tysiqca szkol otrzyma rowniez kolorowe plansze

oraz zestaw ziaren do hodowli roSlin.
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