
 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE CHĘCI WSPÓŁPRACY Z EDUKATOREM ŻYWIENIOWYM  

W RAMACH PROGRAMU ZDROWO JEMY ZDROWO ROŚNIEMY 

III edycja 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Pełna nazwa placówki 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Adres 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Telefon, e-mail 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 

I. Zgłaszam chęć do udziału w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, w  ramach którego 
Placówka otrzymuje:  

 
 16 godz. dydaktycznych bezpłatnych warsztatów lub konsultacji dla personelu w terminach 

dostosowanych do możliwości Placówki i Edukatora. Terminy i tematy warsztatów/konsultacji 
zostaną uzgodnione przez Placówkę i Edukatora na początku współpracy; 

 
 analizę jadłospisu oraz przygotowane na jej podstawie rekomendacje doskonalenia żywienia dzieci 

w Placówce według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych; 

 możliwość wykorzystania biuletynów i materiałów ze strony internetowej programu „Zdrowo jemy, 
zdrowo rośniemy” do  komunikacji z rodzicami oraz możliwość zamieszczenia na stronie 
internetowej Placówki logotypu programu (do pobrania ze strony internetowej) oraz informacji: 
„Placówka bierze udział w programie Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”; 

 
 przyznanie Certyfikatu dla Placówki po zakończeniu warsztatów/konsultacji oraz wprowadzeniu 

stosownych zmian w jadłospisach zgodnie ze rekomendacjami Edukatora. (Placówkom, które po 
zakończeniu programu żywią dzieci niezgodnie z normami Certyfikat nie będzie przyznany.) 

 Przyznanie zaświadczeń pracownikom placówki, którzy przeszli co najmniej 12 godzin 
dydaktycznych szkoleń. 

 



 

 

 

 

 

 

II. Placówka zobowiązuje się do:  

 Umożliwienia odbycia przez Edukatora stażu w Placówce polegającego na przeprowadzeniu 
warsztatów/konsultacji dla personelu oraz przeprowadzenie analizy jadłospisów, zgodnie z wspólnie 
ustalonym harmonogramem. 

 
 Udostępnienia danych dotyczących jadłospisów i żywienia w ciągu 5 dni roboczych od prośby 

Edukatora, a w szczególności: 

 udostępnienia 10-dniowe jadłospisów (dwa razy: na początku stażu i  na zakończenie stażu) 
oraz ewentualnych dokumentów magazynowych w ciągu 5 dni roboczych od prośby 
edukatora,  

 udzielenia odpowiedzi na kilkanaście pytań związanych z organizacją żywienia np.: stawki 
żywieniowej, liczby dzieci, godzin posiłków, wielkości porcji, przykładowych receptur. 

 
 Pomocy w organizacji warsztatu/konsultacji dla personelu, a w szczególności:  

 zapewnienia miejsca do przeprowadzenia warsztatów/konsultacji,  

 umożliwienia personelowi udział w warsztatach/konsultacjach,  

 delegowania personelu kuchni na warsztaty/konsultacje,  
 
III. Oświadczenie  
 

Podpisując kartę zgłoszenia zobowiązuję się w imieniu placówki do przestrzegania 
zobowiązań  w niej zawartych .  

Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby 
Programu i nie będą udostępniane na zewnątrz. Administratorem danych osobowych jest 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu. Oświadczam, że 
mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania - 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku 
poz. 1182 z późn.zm.).  

 
 
 
 ……………………………………………………………… 
 Podpis i pieczątka dyrektora placówki 

 
 

 

Dane kontaktowe organizatora: 

Katarzyna Chrapka, tel. 508 140 626 katarzyna.chrapka@zdrowojemy.info   

www.zdrowojemy.info    

http://www.zdrowojemy.info/

