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I Petycja
$1) Na mocy art. 63I(onstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (D2.1J.2014.1195 z
dnia2014.09.05) w zwiqzku z art.241 Ustawy Kodeks postgpowania adrninistracyjnego, wnosimy pefycjq
do Dyrektora Szkoly o dokonanie wewngtrznej analizy stanu faktycznego, panujEcego w Jednostce -
na dziefi z\ohenia wnioshu, w przedmioaie hsztaltowania zdrowych nawyk6w iywieniowych w
szkolach.

Osnowa Petycji
$1.1) Ustawa zdnia 25 sierpnia 2006r. obezpieczefistwie ZywnoSci izywienia(D2.U.2017.149 tj. fi.om
2017.01.24) oraz jej szczegolowe delegacje ustawowe w formie Rozporz4dzefi Ministra Oswiaty - nak\adajq
na Dyrektor6w Szk6i szczegllny obowi4zek dbaloSci o jakodi odzywiania sig Uczni6w.
51.2) Z kolei z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posla na
Sejm RP - AndrzejaKani - w sprawie wprowadzenia obowi4zku zapewnienia uczniom stalego i
bezplatnego dostgpu do wody pitnej w szkolach oraz dzialari podejmowanych pruezresort edukacji w
zakresie propagowania w szkolach i wSr6d rodzic6w zdrowych navrryk6w zywieniowych (SPS-023-
16439113) - wynika, 2e zgodnie z art.54 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poln. zm.) "(...) rada rodzic6w moze wystgpowai do dyrektora z
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoly lub plac6wki m.in. z wnioskiem o zmiang
asodytnentu w sklepiku szkolnyrn oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoly.(...)"

$2) Zatern, biorqc pod uwagq powyiszeu wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r" o
petycjach w zwi4zku z art,241 Ustawy Kodeks postqpowania adrninistracyjnego (D2.U.00.98.1071
i.t.) - pefyciQ w przedrniocie - o podjgcie trtyz,er. Dyrektora Szkoly - stosownych dzialar[ i analiz w
raxnach wzrniankowanego obszaru.
Dorihtkowo, celern tych czynnoSci moie byd zasugerowanie - na najbliiszych posiedzeniach Rady
Rodzic6w - podjgcia decyzji dotycz4cej rozpoczgcia starafl - zwi4zanych z uruchornicnienn procesu,
ktdrego efektem byloby zapewnienie uczniorn stalego i bezplatnego dostgpu do wody pitnej na terenie
szn<ofy.

Uzasadnienie Petycji:
Jedn4 z gLownych funkcji wody w organizmie jest transport skladnik6w od|ywczych orazusuwanie
zbgdnych produkt6w przemiany materii. Woda umozliwia r6wnie2likwidacjg toksyn i nadmiaru soli, a co
zatymidzie- korzystnie wplywa napracE serca i ciSnienie krwi. Ponadto,ze wzglqdu na swoje doSd
wysokie cieplo wlaSciwe, kt6re nielatwo zmienii, woda pomaga namtakhe w utrzymaniu stalej ternperatury
ciala.I, co najwazniejsze, woda dziala stymuluj4co nam6zg- zapewnial?c mu odpowiedni poziom
trawilzenia,zwigksza jego wydajnoSi nawet o kilkanaScie procent. Zatem brak dbaloSci o stale zapewnienie
wodypitnej dlaUczniow moze miei negatywny wplyw na zdolnod( uczeniasiE, etc.
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