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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Okres objęty kontrolą Lata 2015-2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) 

Kontrolerzy 1. Anna Kowalska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/129/2016 z dnia 22.11.2016  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/141/2016 z dnia 9.12.2016 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5, 22-400 Zamość (dalej: szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Artur Waśko, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu 

(dowód: akta kontroli str. 255-258) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą szkoła uczestniczyła w trzech programach związanych 
z żywieniem młodzieży szkolnej, w tym dwóch mających na celu popularyzację 
zdrowych nawyków żywieniowych. Programy były realizowane zgodnie z ich 
założeniami. W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” wszystkim uczniom 
klas I-III zapewniono owoce i warzywa w asortymencie i porcjach określonych 
w załącznikach do rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) 
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
"Owoce i warzywa w szkole". W ramach programu „Mleko w szkole”, uczniom klas I-
VI zapewniono możliwość spożywania porcjowanego mleka. Szkoła dysponowała 
lokalem kuchni i stołówki, który został wynajęty zewnętrznej firmie cateringowej 
w celu sprzedaży obiadów uczniom szkoły. Stołówka serwowała uczniom szkoły 
obiady finansowane przez rodziców, jak i dofinansowane w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przy czym były to posiłki tego samego 
rodzaju, wydawane w tym samym miejscu, czasie i na podstawie jednakowych 
bonów obiadowych. Obiady w szkole spożywało 16,6% uczniów szkoły. Uczniom 
zapewniono spożywanie posiłków w bezpiecznych i higienicznych warunkach, 
wspólnie z nauczycielem wychowawcą (klasy od I do III), zaś uczniom starszym 
(klasy IV-VI) - pod nadzorem dwóch nauczycieli pełniących dyżur w trakcie dwóch 
przerw obiadowych. Szkoła realizowała liczne działania edukacyjne w zakresie 
kształtowania nawyków zdrowego żywienia u uczniów oraz propagowania wśród 
nich kultury aktywności fizycznej.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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Szkoła zapewniała opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej, która w drodze testów 
przesiewowych wśród sześcio- i siedmiolatków, a następnie uczniów klasy III, 
rozpoznawała potrzeby i problemy związane z niedożywieniem, nadwagą albo 
otyłością.  

Z badań przeprowadzonych przez pielęgniarkę (w roku szkolnym 2016/2017) 
wynikało, że 17,1% przebadanych uczniów miało nieprawidłową wagę ciała, w tym: 
7,1% uczniów miało niedowagę, 4,3% nadwagę, a 5,7% dzieci było otyłych, o czym 
do czasu kontroli dyrektor szkoły nie był informowany.  
Jak wynikało z badania ankietowego, jedno z założeń programów: „Mleko w szkole” 
i „Owoce i warzywa w szkole” mających wpływać na wykształcenie nawyku 
codziennego spożywania tych produktów, a tym samym na skuteczność 
realizowanych programów, tj. spożywanie ich w dniu otrzymania na terenie szkoły, 
było realizowane tylko przez 4% uczniów. Jednym z powodów przynoszenia ich do 
domu mogło być zbyt małe urozmaicenie, co jako wadę programu w przypadku 
mleka wskazało 27% ankietowanych rodziców, a w przypadku owoców i warzyw - 
36% oraz jakość produktów, do której zastrzeżenia (w odniesieniu do owoców 
i warzyw) wyraziło 11% ankietowanych rodziców. 

Według opinii sporządzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Krakowie (WSSE) jadłospis przygotowany dla uczniów przez stołówkę na okres 
kolejnych 10 dni w listopadzie 2016 r. nie spełniał wszystkich wymagań, jakim 
powinny odpowiadać posiłki dla dzieci i młodzieży, na podstawie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach2. Stwierdzono nadmiar 
potraw smażonych, zbyt rzadkie podawanie produktów zbożowych, mleka i jego 
przetworów oraz świeżych owoców, brak urozmaicenia dodatków warzywnych – 
surówek, niezapewnienie różnorodności smaku, zapachu, barwy w komponowaniu 
potraw podawanych w ciągu tego samego dnia.  

Produkty spożywcze sprzedawane przez przedsiębiorcę prowadzącego kiosk 
spożywczy na terenie szkoły, wg Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zamościu (PPIS), nie spełniały wymagań rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Jednak w trakcie niniejszej kontroli NIK, sprzedawca 
wycofał ze sklepiku zakwestionowane produkty, co zostało potwierdzone przez 
ponowną kontrolę PPIS. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. W obecnym roku szkolnym naukę pobierało 481 uczniów, z tego w klasach I – 
III - 250, a w poprzednich latach szkolnych (2015/2016 i 2014/2015) odpowiednio: 
523 (w klasach I – III 284 uczniów), 480 (244). 

Testami przesiewowymi pielęgniarka szkolna objęła w roku szkolnym 2016/2017 
211 uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 – 266, a w roku 2014/2015 – 255. 

Liczba dzieci z niedowagą w grupie uczniów poddanych testom przesiewowym 
w bieżącym roku szkolnym wynosiła 15, z tego 9 uczniów w klasach I – III. 
W poprzednich latach szkolnych (2015/2016 i 2014/2015) liczba takich uczniów 
wynosiła odpowiednio: 14 (z tego ośmiu z klas I – III), 11 (siedmiu z klas I – III). 
Odsetek dzieci z niedowagą w liczbie uczniów przebadanych wyniósł (w latach 

                                                      
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1154, dalej: "rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.” 
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szkolnych: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015): 7,1%, 5,3%, 4,5%. 

Liczba dzieci z nadwagą w bieżącym roku szkolnym wyniosła 9, z tego czterech 
uczniów z klas I – III, w roku szkolnym 2015/2016: 9 (czterech z klas I – III), 
2014/2015: 12 (9 z klas I – III). Odsetek dzieci z nadwagą w liczbie uczniów 
przebadanych wyniósł (w latach szkolnych: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015): 
4,3%, 3,4%, 4,9%.  
Dzieci otyłych obecnym roku szkolnym było 12, z tego czworo z klas I – III, 
a w poprzednich latach szkolnych: 12 (ośmioro z klas I – III), 11 (siedmioro z klas I – 
III). Odsetek dzieci otyłych w liczbie uczniów przebadanych wyniósł (w latach 
szkolnych: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015): 5,7%, 4,5%, 4,5%. 

Dzieci wymagających dożywiania w tym roku szkolnym było 15, w tym 10 uczniów 
klas I – III, a w poprzednich latach szkolnych (2015/2016 i 2014/2015) odpowiednio 
10 (ośmioro z klas I – III) oraz dziewięcioro. Odsetek dzieci wymagających 
dożywiania w liczbie uczniów szkoły wyniósł (w latach szkolnych: 2016/2017, 
2015/2016, 2014/2015): 3,1%, 1,9% i 1,9%. 

 (dowód: akta kontroli str. 48-51)  

1.2. Liczba uczniów z nadwagą/otyłością i uczniów niedożywionych została ustalona 
przez pielęgniarkę szkolną w drodze testów przesiewowych dzieci sześcioletnich 
i siedmioletnich, a następie dzieci dziesięcioletnich. W trakcie takich badań 
dokonywano pomiaru m.in. wzrostu i wagi, których wyniki służyły do określenia BMI3 
dla każdego dziecka oraz określenia na podstawie centylu, w którym znajduje się 
waga i wzrost, czy ich rozwój przebiega harmonijnie. Formularze: „Karta badania 
rozwoju i zdrowia dziecka 6-letniego”, „Karta profilaktycznego badania lekarskiego 
dziecka 7-letniego” i „Karta badania rozwoju i zdrowia ucznia (10 lat)” zawierały 
sekcje dotyczące problemów zdrowotnych dziecka wypełniane przez rodziców, 
przez wychowawcę klasy (m.in. dotyczące sprawności fizycznej), przez pielęgniarkę 
szkolną (w wyżej opisanym zakresie) i przez lekarza, do którego powinna 
ostatecznie trafić.  

(dowód: akta kontroli str. 8-17) 

1.3. W przypadku stwierdzenia podczas testów przesiewowych nieharmonijnego 
rozwoju dzieci, skutkującego niedożywieniem albo nadwagą/otyłością, pielęgniarka 
informowała o tym rodziców dzieci, którzy powinni podjąć działania w oparciu 
o poradę lekarską.  

(dowód: akta kontroli str. 106-165) 

1.4. W Programie wychowawczym szkoły, określając misję szkoły, stwierdzono: 
„Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych 
uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.” Celem 
szkoły było m.in.: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez: działalność 
sportową, rekreacyjną i kulturalną. W Programie wychowawczym stwierdzono, że 
współpraca szkoły z rodzicami powinna przebiegać z zachowaniem poufności 
i dyskrecji, gdy przekazywane są informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka i jego 
rodziny. W obszarze działań wychowawczych, określonym jako „Promowanie 
zdrowego stylu życia” wskazano, że rozumie się przez to działanie na rzecz 
własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy i zgrabnej sylwetki 
poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Zadania powyższe powinny być – wg programu – realizowane przez 
wychowawców, nauczyciela przyrody oraz nauczyciela wychowania fizycznego, 
a promowaniu wartości, jaką jest zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, powinny 

                                                      
3 Body Mass Index. 
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służyć: pogadanki, dyskusje, spotkania z pielęgniarką szkolną, realizacja 
programów: „Mleko w szkole” i „Owoce, warzywa w szkole”.  

(dowód: akta kontroli str. 277) 

Głównym założeniem szkolnego programu profilaktyki było kreowanie zdrowego 
stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz 
szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw 
i zachowań. Wśród zadań programu wymieniono m.in.: zwiększenie aktywności 
fizycznej uczniów, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, 
przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, propagowanie zdrowego stylu życia. 
Przewidziano pogadanki związane ze szkolną akcją „Owoce i warzywa w szkole”, 
„Mleko w szkole”, wspólne przygotowywanie posiłków takich jak sałatki i surówki. 
Rozwojowi sprawności fizycznej służyć miały wycieczki, rajdy, biwaki.  

(dowód: akta kontroli str. 278)  

Na stronie internetowej szkoły4 zamieszczono m.in. informacje o realizacji: nauki 
jazdy na nartach dla uczniów klas III, programu „Klasa z Nordic Walking”, „Mikołaja 
na szóstkę”, w czasie którego rozegrano Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 
i Chłopców Klas V-VI, Mikołajkowy Drużynowy Turniej Szachowy, Mikołajkowy 
Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Klas V-VI. 

(dowód akta kontroli str. 341-344) 

1.5. W bieżącym roku szkolnym jeden uczeń był całkowicie zwolniony z zajęć 
wychowania fizycznego, nie było uczniów zwolnionych z wykonywania określonych 
ćwiczeń, przy łącznej liczbie uczniów w Szkole wynoszącej 481 osób. 
W poprzednich latach szkolnych (2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013) 
całkowicie zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego było: dwóch uczniów, jeden 
uczeń, jeden uczeń i czterech uczniów. W tych latach nie było uczniów zwolnionych 
z wykonywania określonych ćwiczeń. 
Liczba uczniów, którzy mimo braku zwolnienia lekarskiego, opuścili ponad 20% 
zajęć z wychowania fizycznego w obecnym roku szkolnym wyniosła (wg stanu na 
30.09.) 35. W poprzednich latach szkolnych wynosiła ona odpowiednio: 28, 26, 26, 
20. 

1.6. W szkole organizowano następujące pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia 
wychowania fizycznego: 
- zajęcia z Nordic Walking, z piłki nożnej, z koszykówki, siatkówki; 
- rajdy turystyczne piesze i rowerowe; 
- akcje sportowe i aktywności ruchowej: „Czwartki lekkoatletyczne”, zawody 
pływackie, zawody sportowe różnych szczebli organizowane przez Szkolny Związek 
Sportowy; 
- własne programy poświęcone aktywności: X edycja akcji „Mikołaj na 6” – zawody 
sportowe różnych specjalności;  
- dwie innowacje pedagogiczne o tematyce sportowej „Szóstka na białym szlaku” 
(uczniowie klas IV) oraz „Szóstka na nartach” (uczniowie klas III); 

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 
Na terenie szkoły zostały również wybudowane stojaki rowerowe (na 100 miejsc 
parkingowych), w celu zaspokojenia potrzeb uczniów dojeżdżających na zajęcia 
rowerami. Szkoła zajęła II miejsce w zamojskiej akcji „Rowerowy maj”. 
Szkoła w okresie objętym kontrolą podjęła akcję edukacyjną i uzyskała certyfikat 
„WF z klasą”.  
W szkole działał Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, w ramach którego instruktorzy 
różnych dyscyplin sportowych organizowali pozalekcyjne zajęcia z wychowania 

                                                      
4 www.sp6zamosc.pl  

http://www.sp6zamosc.pl/
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fizycznego, tj. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, szachów. Zwieńczeniem działań 
klubu były coroczne imprezy mikołajkowe. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się 
10 edycja „Mikołaj na Szóstkę”. Ponadto w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 
Nauczyciela5 w szkole prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania 
sportowe. We wrześniu 2015 roku zgłoszonych było 10 kół sportowych, w których 
ćwiczyło 80 uczniów, a we wrześniu 2016 roku siedem kół sportowych i 51 uczniów 
szkoły. Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowany był program nauki 
narciarstwa zjazdowego w klasach III.  
Szkolne boisko wykorzystywane było do przeprowadzania treningów piłkarskich 
dwóch drużyn: Diecezjalnego Klubu Sportowego „Gaudium” oraz Klubu Sportowego 
„Hetmanek”, do których należą uczniowie szkoły. Co roku organizowany był turniej 
piłkarski o puchar dyrektora szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 58) 

1.7. Szkoła w latach szkolnych: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 uczestniczyła 
w trzech, niepokrywających się zakresem i celami, programach: 1) „Owoce i 
warzywa w szkole”, 2) „Mleko w szkole”; 3) „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”.  
W programie „Owoce i warzywa w szkole”6 uczestniczyło: w bieżącym roku 
szkolnym 250 uczniów, a w poprzednich latach: 284, 244, tj. wszyscy uczniowie klas 
od I do III. Z programu „Mleko w szkole”7 w bieżącym roku szkolnym korzystali 
wszyscy uczniowie (481), w poprzednich latach: 523, 480. Programem „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”objęto 15 uczniów w bieżącym roku szkolnym, 
a w poprzedzających: 10 i 9 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 48-50,52)  

1.8. W szkole owoce i warzywa dla dzieci dostarczane były przez dostawcę, który 
uzyskał zatwierdzenie ARR. W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 dostarczał 
owoce i warzywa na podstawie umowy Nr 16/I/541 z 13.09.2016 r. Ten sam podmiot 
dostarczał owoce i warzywa do szkoły w obu semestrach poprzedniego roku 
szkolnego. Umowy na oba semestry roku szkolnego 2015/2016 oraz na I semestr 
roku szkolnego 2016/2017 zostały zawarte przez szkołę z ww. przedsiębiorcą na 
formularzu udostępnionym przez ARR o nazwie „Umowa nieodpłatnego 
dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej w ramach programu Owoce 
i warzywa w szkole” (załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce 
i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017).  

(dowód: akta kontroli str. 80-92)  
Programem objęto wszystkich uczniów klas I-III. Program nie obejmował dzieci 
odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, wobec nieprowadzenia 
oddziałów przedszkolnych przez szkołę. W programie uczestniczyły dzieci, których 
rodzice (opiekunowie) wyrazili na to zgodę, przy czym przyjęto następującą 
organizację odbierania oświadczeń woli od rodziców: rodzice na zebraniach 
klasowych informowani byli przez nauczyciela wychowawcę o kontynuacji 
programów („Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”), w przypadku gdy 
nie wyrażali zgody na udział podopiecznego w programie, wymagane było 
zgłoszenie sprzeciwu. 

(dowód: akta kontroli str. 52, 238, 106-165) 

                                                      
5 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
6 Program realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przez Agencję Rynku Rolnego, którego celem była 
trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na 
etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości 
społecznej w tym zakresie. 
7 Program realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przez Agencję Rynku Rolnego, na podstawie 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155). Celem 
programu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka 
i przetworów mlecznych. 
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Umowa na I semestr roku szkolnego 2016/2017 na dostarczanie produktów 
owocowych przewidywała dostawę: jabłek, gruszek, borówek amerykańskich oraz 
soku owocowego (o pojemności minimum 0,2 l), marchwi, papryki słodkiej, 
rzodkiewek, pomidorów, kalarepy, soku warzywnego lub owocowo-warzywnego 
(o pojemności minimum 0,2 l).  

Umowa była realizowana w ciągu 10 tygodni obejmujących dni: 03-07 października, 
10-14 października, 17-21 października, 24-28 października, 07-11 listopada,  
14-18 listopada, 21-25 listopada, 28 listopada – 9 grudnia, 05-09 grudnia oraz  
12-16 grudnia 2016 r.  

Wg ewidencji prowadzonej przez szkołę w 2016 r. w okresie od października do 
listopada odbyło się siedem dostaw zawierających porcje owoców i warzyw oraz 
porcje soku owocowego. Porcje zostały wydane uczniom w dniu dostawy i w dniu 
następnym, przy czym w miejscu przechowywania warzyw i owoców szkoła 
dysponowała dwiema sprawnymi lodówkami. Do 8.11.2016 r. dostarczano po 500 
porcji warzyw i po 500 porcji owoców. Od 15.11.2016 r. dostarczano po 498 porcji. 
Związane to było z zawarciem 15.11.2016 r. aneksu do umowy zmniejszającego 
liczbę dzieci biorących udział w programie z 250 do 249. Dostawy zostały wykonane 
w opakowaniach zawierających po (minimum) 60 g warzyw dwóch rodzajów oraz po 
(minimum) 150 g owoców, w przypadku soku (minimum) 0,2 l.  

(dowód: akta kontroli str. 84-87, 166, 175, 88) 

W drodze oględzin stwierdzono, że w szkole jedno pomieszczenie usytuowane na 
parterze budynku zostało przeznaczone na magazyn mleka oraz warzyw i owoców 
dostarczanych w ramach realizowanych programów. Pomieszczenie to było 
zabezpieczone drzwiami zamykanymi na zamek, okno zostało zakratowane. 
Wyposażone było w dwie szafy chłodnicze oraz regały przeznaczone na porcje 
warzyw i owoców dla poszczególnych klas. W czasie oględzin w magazynie 
znajdowały się kartony mleka o zawartości 1,5% tłuszczu w kartonikach 
oznaczonych napisami: „Mleko szkolne” oraz „Do sprzedaży wyłącznie 
w placówkach oświatowych”; było to mleko UHT.  

Owoce i warzywa dostarczane były w opakowaniach jednostkowych (woreczkach 
foliowych), a oznakowanie na tych opakowaniach zawierało: nazwę produktu, datę 
przydatności do spożycia, zalecany sposób przechowywania, nazwę podmiotu 
wprowadzającego produkt do obrotu, zawartość netto z zapisem „minimum 60 g” 
(marchew krojona, papryka krojona, rzodkiewka krojona, kalarepa krojona, pomidor 
koktajlowy) oraz „minimum 100” g (borówka amerykańska, truskawka).  

(dowód: akta kontroli str. 243-249) 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym, 32% rodziców8 stwierdziło, że program 
„Owoce i warzywa w szkole” nie posiadał wad, według 18% wadą programu były 
nieświeże, zepsute warzywa i owoce, zastrzeżenia 36% rodziców dotyczyły małego 
urozmaicenia, 25% - małej częstotliwości dostaw, a 11% - przerośniętych warzyw 
lub niedojrzałych owoców. Większość rodziców (30%) podała, że dzieci zawsze 
zjadają owoce i warzywa (czasami w szkole, czasami w domu), tylko 4% rodziców 
stwierdziło, że dzieci zjadają owoce i warzywa w szkole, zaś 5% - że zawsze zjadają 
w domu, natomiast 11% stwierdziło, że ich dzieci, owoce i warzywa otrzymane 
w ramach programu, zawsze przynoszą do domu i ich nie zjadają, a 27% - że dzieci 
czasami przynoszą je do domu i ich nie zjadają.  

(dowód: akta kontroli str. 279-333) 
Odnosząc się do wyników ankiet Dyrektor szkoły wyjaśnił, że z uwagi na 
dostarczanie produktów w przezroczystych opakowaniach, odbierający je pedagog, 

                                                      
8 Odpowiedzi udzieliło 56 rodziców; ankiety przewidywały możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 
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oddelegowani pracownicy administracyjni, a w końcu i nauczyciele wychowawcy 
widzieliby, że owoce i warzywa nie spełniają norm (tj., że są popsute, nieświeże albo 
przerośnięte). Jednak pracownicy szkoły nie mogą zmusić dziecka do spożycia 
przydzielonej porcji w trakcie pobytu w szkole. Dyrektor stwierdził: „Zdarza się, że 
produkty są zapakowane do plecaka i zaniesione do domu. Nie wpłynęła nigdy 
uwaga od rodzica bezpośrednio na drugi dzień po wręczeniu dzieciom owoców. 
Uwagi w ankiecie mogę odnieść tylko do hipotetycznej sytuacji, gdy rodzic znajduje 
owoce lub warzywa w plecaku po kolejnych dniach przechowywania ich 
w plecakach.” 

(dowód: akta kontroli str. 240-241)  
W drodze oględzin, dnia 13.12.2016 r. stwierdzono, że do szkoły zostało 
dostarczonych 498 porcji jabłek, 249 porcje rzodkiewki i sok wieloowocowo-
warzywny.  
Dostawa odbyła się samochodem dostawczym, który spełniał warunki określone 
w umowie. Owoce i warzywa zostały dostarczone na jeden dzień dla uczniów klas I-
III. Rzodkiewka i jabłka, sok owocowo-marchwiowy oraz mleko zostały złożone 
przez pracowników szkoły w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym 
przeznaczonym tylko dla tego rodzaju artykułów spożywczych.  

Rzodkiewkę dostarczono do szkoły w opakowaniach z folii po 4-5 szt. o łącznej 
masie netto 60 g. Sok wieloowocowo-marchwiowy dostarczono do szkoły 
w kartonikach ze słomką o pojemności 0,2 l, które były pakowane w kartony 
zbiorcze. Na woreczku foliowym podano nazwę i adres producenta rzodkiewki. 
Na  opakowaniu rzodkiewki producent podał informację, że produkt należy 
przechowywać w temperaturze 2-40 C, najlepiej spożyć go przed datą 17.12.2016 r. 
oraz że został wyprodukowany dla programu „Owoce i warzywa w szkole”.  

 (dowód: akta kontroli str.243-249) 

Dnia 13 grudnia 2016 r. w toku oględzin stwierdzono, że obsługa szkoły dostarczyła 
klasie II owoce i warzywa, do sali lekcyjnej, w której odbywały się zajęcia 
edukacyjne. Wychowawczyni przerwała odbywające się zajęcia. Dyżurny rozdał 
dzieciom porcje owoców i warzyw. Wychowawczyni zachęcała uczniów do 
spożywania owoców i warzyw.  

 (dowód: akta kontroli str.242) 
„Mleko w szkole”  

1.9. Szkoła uczestniczyła w programie „Mleko w szkole” na podstawie umowy 
z 23.02.2015 r. zawartej z prywatnym przedsiębiorcą, w której oświadczył on, że jest 
zatwierdzonym przez ARR dostawcą w mechanizmie „Mleko w szkole”, oraz że 
spełnia wymogi przewidziane w „Warunkach udzielania dopłat do spożycia mleka 
i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”. Umowa została zawarta na 
czas nieokreślony. Zamówienia szkoła składała miesięcznie lub raz na dwa 
miesiące, określając ilość i rodzaj wyrobów. Wszystkie zamówione wyroby były 
dostarczane z taką częstotliwością.  

(dowód: akta kontroli str. 93-94)  
Programem objęto wszystkich uczniów szkoły w kolejnych latach (szkolnych od 
2016/2017 wstecz): 471, 451, 480, 523, 482. 

(dowód: akta kontroli str. 52) 
Szkoła zorganizowała składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów 
zgody na udział w programie, w roku szkolnym 2016/2017, w ten sposób, że 
wychowawcy klas od I do VI, na zebraniu szkolnym zorganizowanym 15.09.2016 r., 
poinformowali rodziców, że szkoła zamierza uczestniczyć w programie „Mleko 
w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, poczynając od II połowy września 
2016 r. Szkoła przyjęła, że rodzice, którzy nie wyrażają zgody na udział dzieci 
w programach, oświadczą to nauczycielowi.  
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Część rodziców w roku szkolnym 2016/2017 nie była obecna na zebraniach 
szkolnych i nie złożyła podpisu w protokole zebrania. Jednak, jak wyjaśnił Dyrektor 
szkoły, przyjęto, że w sposób dorozumiany wyrazili zgodę, ponieważ nie zwracali się 
po terminie zebrania do wychowawców klas, by powstrzymać ich przed 
wydawaniem mleka albo owoców i warzyw ich dzieciom. 

 (dowód: akta kontroli str. 106-165) 
Dyrektor szkoły w tej sprawie złożył następujące wyjaśnienie: „(…) w naszej 
placówce oświatowej w latach 2015 i 2016 nie wystąpił przypadek, aby rodzic nie 
wyraził zgody na uczestnictwo swojego dziecka w programach: „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Każdego roku szkolnego, rodzice są powiadamiani 
na wrześniowych zebraniach z wychowawcami klas o celach i założeniach 
programów i mają możliwość przedstawienia swojej opinii w tej sprawie. Podpisy 
rodziców umieszczone pod protokołami zebrań są dowodem zapoznania się i zgody 
na uczestnictwo dziecka w programach. Do tej pory żadna informacja o braku zgody 
nie wpłynęła od wychowawców poszczególnych klas lub dyrekcji szkoły.” Ponadto 
stwierdził, że brak części podpisów wynika z faktu, że do szkoły uczęszczają 
rodzeństwa, np. dziesięcioro bliźniąt i trojaczki (siostry uczą się w różnych 
oddziałach). Podkreślił, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez 
Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”, w § 5 pkt 2 stwierdza, że w imieniu 
dzieci występują rodzice (opiekunowie prawni), którzy wyrażają zgodę na ich 
uczestnictwo w programie. Nie określono jednak formy takiej zgody. Stwierdził: 
„W czasie kontroli prowadzonej w naszej placówce przez inspektora Agencji Rynku 
Rolnego, którego zadaniem była ocena wprowadzenia i działania programu 
dotyczącego owoców i warzyw, nie stwierdzono żadnych uchybień w sprawie formy 
wyrażanych przez rodziców zgód. Stwierdzono, że forma ustna udzielania zgody 
jest dopuszczalna.” 

(dowód: akta kontroli str. 238) 
Z protokołu zebrania Rady Rodziców dnia 14.09.2015 r. i 15.09.2016 r. 
(dotyczących lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017) wynikało, że Dyrektor szkoły 
poinformował zebranych o kontynuacji w latach szkolnych, których dotyczyły 
zebrania, programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Pedagog 
szkolny, do którego zadań należał odbiór warzyw od dostawcy i wydanie ich 
dzieciom, oświadczył, że wszystkie porcje zostały wydane w celu spożycia przez 
uczniów szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 239, 196-205)  
Mleko dostarczane w ramach programu nie było w szkole przetwarzane. Szkoła nie 
miała warunków do przetwarzania i magazynowania mleka innego niż UHT. 
Kartoniki mleka były oznaczone napisami wskazującymi, że jest przeznaczone do 
spożycia w ramach programu obejmującego placówki oświatowe. Sposób 
oznaczenia porcji, sposób przechowywania oraz dystrybucji pomiędzy uczniów 
zapewniał produkt przed niewłaściwym wykorzystaniem. Mleko było udostępniane 
w opakowaniach o pojemności 0,2 l z dołączoną słomką umożliwiającą picie 
bezpośrednio z kartonika. 

(dowód: akta kontroli str. 242-249) 
Wg ustalonych przez Dyrektora szkoły procedur, mleko dla kas od IV do VI 
odbierają uczniowie-dyżurni, wyznaczeni przez wychowawcę, trzy razy w tygodniu 
(poniedziałki, środy i piątki), w czasie przerw nieobiadowych (o godzinie 9.25 
i 11.15). Wychowawca powinien przypomnieć uczniom o zasadach spożywania 
mleka, a nauczyciel dyżurujący w czasie przerwy zwrócić na to uwagę. 
Wychowawca klas I-III odpowiada za spożycie mleka, którego kartoniki roznoszą 
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pracownicy obsługi. Z każdego rozdania porcji owoców (warzyw) i mleka pedagog 
szkolny powinien sporządzić ewidencję wydanych produktów. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 
Zdaniem 31% ankietowanych rodziców9, program „Mleko w szkole” nie posiadał 
wad. Zastrzeżenia pozostałych dotyczyły: małego urozmaicenia produktów (27%), 
podawania tylko mleka UHT (40%) albo zbyt małej częstotliwości wydawania mleka 
(22%). Spośród ankietowanych rodziców 43% stwierdziło, że ich dzieci zawsze 
spożywają mleko (w domu albo w szkole), 20% - że zawsze przynoszą je do domu 
i tam spożywają, 4% - że zawsze spożywają w szkole, 9% - że zawsze przynoszą 
do domu i go nie spożywają, 16% - że czasem przynoszą je do domu i nie 
spożywają.  

(dowód: akta kontroli str. 279-333) 
Dyrektor wyjaśnił, że „mleko UHT, które jest wydawane w ramach programu, spełnia 
wszelkie normy zdrowego pożywienia. Dostarczane jest w opakowaniach, które 
zabezpieczają przed niewłaściwym wykorzystaniem i zapewniają wysokie walory 
zdrowotne. Pojemność tych opakowań jest wystarczająca na jedną porcję idealną 
do spożycia w ciągu przerwy śniadaniowej. Inne formy przetworów mlecznych: 
mleko świeże, jogurty czy serki nie zdałyby egzaminu w warunkach szkolnych. 
Znamy informacje od niektórych rodziców, że dzieci nie lubią potraw o mdłym lub 
kwaśnym smaku. Próba przejścia dzieci na naturalne jogurty czy serki skończyłaby 
się rezygnacją dzieci z programu”. 

(dowód: akta kontroli str. 240-241) 
W czasie oględzin 14.12.2016 r. stwierdzono, że podczas przerwy międzylekcyjnej 
(godz. 10.20 do godz.10.30) obsługa szkoły dostarczyła mleko do sali lekcyjnej dla 
uczniów klasy IV a. Pod nadzorem wychowawczyni dyżurny rozdał mleko wszystkim 
obecnym uczniom. Wychowawczyni zachęcała uczniów do wypicia mleka. 
Dostarczono uczniom mleko UHT, o zawartości 1,5% tłuszczu, w opakowaniach 
kartonowych (jednorazowego użytku ze słomką) o pojemności 0,2 l, z terminem 
przydatności do spożycia do 5.05.2017 r. Po wypiciu mleka dzieci odnosiły puste 
opakowania do wcześniej przygotowanego pojemnika.  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

1.10. Rada Miasta Zamość 27.01.2014 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc Miasta Zamość 
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Celem programu było ograniczenie 
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieci niekorzystających z pomocy 
społecznej, które wyrażają chęć spożycia posiłku. Realizatorem programu było 
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) we współpracy ze 
żłobkami, przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi, do których 
uczęszczały dzieci i młodzież z terenu miasta Zamość. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor 
szkoły powinien poinformować ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywać się miało bez wydania 
decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego 
wywiadu środowiskowego.  

(dowód: akta kontroli str. 68-70) 

Programem objęto w kolejnych latach szkolnych (od 2012/2013 do 2016/2017) 
następującą liczbę uczniów pobierających naukę w szkole: 14, 9, 9, 10 i 15. 
Dyrektor szkoły informował MCPR o konieczności udzielenia pomocy dziecku 
nieobjętemu programem. Wszyscy uprawnieni uczniowie otrzymywali pomoc 

                                                      
9 Odpowiedzi udzieliło 109 rodziców uczniów.  
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w postaci gorącego posiłku, co było weryfikowane za pomocą list, które 
przygotowywał pedagog szkolny w porozumieniu z firmą cateringową. Listę 
weryfikowano co miesiąc w celu sprawdzenia zasadności i wykorzystania 
uprawnień. 

(dowód: akta kontroli str. 52,53, 57-61, 71-75) 
W 2016 r. Dyrektor szkoły zwrócił się w formie pisemnej do MCPR o objęcie trojga 
uczniów pomocą w postaci dożywiania. W dwóch przypadkach MCPR poinformował 
Dyrektora szkoły, że koszty w zakresie dożywiania będą pokrywane ze środków 
finansowych programu wieloletniego. W jednym przypadku poinformowano, że 
rodzic nie wyraził zgody na dożywianie, twierdząc, iż koszty dożywiania pokryje 
osobiście. 

(dowód: akta kontroli str. 71-74) 
Szkoła zorganizowała dzieciom posiłki, dostarczane przez podmiot zewnętrzny, 
wobec czego organ prowadzący nie wydał upoważnienia dla Dyrektora szkoły do 
zwalniania rodziców z opłat na podstawie art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty10. Dyrektor wyjaśnił, że firma cateringowa zajmująca się 
wyżywieniem dzieci na terenie szkoły ustala stawki obiadowe. W sytuacji, gdy 
w szkole znajduje się dziecko potrzebujące dożywiania, Dyrektor występuje z takim 
wnioskiem do MCPR. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia środki 
finansowe i rozlicza się bezpośrednio z firmą cateringową.  

(dowód: akta kontroli str. 57-61) 

Dyrektor szkoły wyjaśnił: „Wszystkie dzieci korzystające z obiadów w szkole 
spożywają posiłki w ten sam sposób, w tym samym miejscu i takiej samej jakości. 
Dzieci objęte pomocą MCPR otrzymują takie same karty abonamentowe, jak 
uczniowie, którym obiady wykupują rodzice. Stoją w tej samej kolejce, dostają 
posiłki z tego samego kotła, w takiej samej ilości. W żaden sposób uczniowie objęci 
programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie są stygmatyzowani.” 

(dowód: akta kontroli str. 57-61, 210-214) 

1.11. Szkoła w swoim budynku posiadała wydzielone pomieszczenia 
z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę. 
Jako samodzielny lokal, należący do miasta Zamościa, położony w budynku 
szkolnym przy ul. Orlej 5, administrowany przez szkołę, mający powierzchnię 58 m2 

został on wynajęty prywatnemu przedsiębiorcy, w celu wykorzystywania ich do 
przygotowywania posiłków do stołówki dla uczniów szkoły Podstawowej Nr 6 
w Zamościu. Lokal wyposażony był w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
grzewczą. Składał się z pomieszczenia: do wydawania posiłków, do zmywania, do 
przygotowania posiłków (kuchnia, magazyn), toalety i pomieszczeń przyległych. 
Czynsz za opisany lokal był płatny w okresie wydawania posiłków (od 1 stycznia 
do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia). Jego wysokość wynikała 
z kalkulacji zatwierdzanej na rok budżetowy przez organ prowadzący szkołę.  

(dowód: akta kontroli str. 210-214, 40--42) 
Kontrola przeprowadzona w listopadzie 2016 r., na zlecenie NIK, przez PPIS 
w Zamościu w stołówce nie wykazała nieprawidłowości w urządzeniu lokalu, 
funkcjonowaniu, bądź obsłudze. Także badanie mikrobiologiczne pobranej w czasie 
tej kontroli próbki żywności pozwoliło stwierdzić, że nie była ona zanieczyszczona 
obecnością bakterii Salmonella spp albo Listeria monocytogens. 

(dowód: akta kontroli str. 225-231)  

W roku szkolnym 2016/2017 80 uczniów (16,6% ogólnej liczby uczniów) spożywało 
obiady w szkole wykupione przez rodziców, przy czym 52 dzieci uczęszczało do 
klas od I do III. W tym roku szkolnym 15 uczniów spożywało w szkole obiady 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. 
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w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wśród nich było 
10 dzieci pobierających naukę w klasach od I do III.  
W poprzednim roku szkolnym (2015/2016) 130 uczniów (24,8%) spożywało obiady 
zakupione przez rodziców, przy czym było wśród nich 73 uczniów klas od I do III. 
Liczba uczniów spożywających w szkole obiady w ramach ww. Programu wynosiła 
10, z której ośmiu uczęszczało do klas od I do III.  

 (dowód: akta kontroli str. 53) 

W umowie najmu (ze stycznia 2015 r.) ustalono cenę obiadu brutto na 6 zł, 
z zastrzeżeniem, iż wysokość cen obiadu może ulec zmianie wg ustaleń MCPR. 
W umowie najemca został zobowiązany do zapewnienia różnorodności obiadów 
z uwzględnieniem norm żywieniowych. W roku szkolnym 2016/2017 cena obiadu 
wynosiła 7,50 zł dla ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42,60)  

W szkole wyznaczono dwie dłuższe przerwy, na których uczniowie mieli możliwość 
spożycia posiłku: dwudziestominutową pomiędzy godzinami 11.15 a 11.35 oraz 
piętnastominutową pomiędzy 12.20 a 12.35. W roku szkolnym 2016/2017 ustalono 
harmonogram wydawania obiadów dla uczniów klas pierwszych oraz dla 
poszczególnych oddziałów klas II i III. Rozpoczęcie obiadu dla wszystkich oddziałów 
przypadało w godzinach między 11.00 a 12.05. 

(dowód: akta kontroli str.54, 55-56) 

W ankietach rodzice wyrażali opinię na temat obiadów sprzedawanych w szkole: 
68% oceniło je dobrze lub raczej dobrze, 14% - źle lub raczej źle, 18% nie miało 
zdania. Wszyscy zwracali uwagę, że produkty używane do przygotowania posiłków 
powinny być urozmaicone i dobrej jakości.  

(dowód: akta kontroli str. 279-333) 

Dyrektor odniósł się do powyższych uwag i stwierdził, że obiady przygotowuje 
profesjonalna firma cateringowa, zatrudniająca wykwalifikowanego dietetyka, pod 
nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przyjęta gramatura podawana była 
w jadłospisie, który był opracowywany z wyprzedzeniem miesięcznym. Zupę i chleb 
mogli zjadać bez ograniczeń, ponieważ podawana była w wazie na stół. 
W przypadku gdy pozostawały wolne porcje obiadowe, pracownicy rozdawali je 
uczniom wyrażającym chęć ich zjedzenia. Czasami niektóre dzieci nie zjadały całej 
porcji, mówiąc, że są już najedzone. Trudno więc zrozumieć wypowiedź rodziców 
o „zbyt małych porcjach.” 

(dowód: akta kontroli str. 240-241)  
Stołówka szkolna zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki spożywania 
posiłków. W kuchni podgrzewane były i przygotowywane do wydawania obiady 
przywożone do szkoły w gotowej postaci. Umożliwiało to wyposażenie kuchni m.in.: 
kuchenka elektryczna, dwa taborety elektryczne do podgrzewania potraw, patelnia 
elektryczna oraz dwie lodówki. Obsługę stanowili: kasjer przyjmujący pieniądze za 
kupno posiłku, osoba wydająca posiłki oraz osoba przyjmująca brudne naczynia 
i sztućce. Jadalnia o powierzchni 40,68 m2 miała oświetlenie naturalne i sztuczne. 
Znajdowało się w niej się dziesięć stolików i 50 krzeseł, co umożliwiało jednoczesne 
spożywanie posiłku przez 50 osób. Pomieszczenie było czyste i schludne. Posiłki 
wydawano przez okienko łączące kuchnię z jadalnią. Osobne okienko służyło do 
zbierania talerzy i sztućców po posiłkach. W jadłospisach podawano skład potraw, 
gramaturę oraz rodzaj występujących alergenów. 
Podczas oględzin, w trakcie przerw obiadowych o godzinach: 
- 11.15 – 11.35, ok. godz. 11.15, stwierdzono, że w kolejce oczekiwało pięciu 
uczniów, a posiłki spożywało 16 uczniów; 
- 12.20 – 12.35, ok. godz. 12.30, nie było kolejki, posiłki spożywało 15 uczniów. 
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Nadzór nad dziećmi sprawował wówczas nauczyciel świetlicy.  
Wszystkie posiłki, zarówno finansowane przez MCPR, jak i opłacone przez rodziców 
dzieci, były jednakowe i podawane na takich samych talerzach.  

(dowód: akta kontroli str. 210-214) 

W szkole w okresie objętym niniejszą kontrolą nie stwierdzono zatruć pokarmowych. 
(dowód: akta kontroli str. 45) 

WSSE w Krakowie, po przeprowadzeniu na zlecenie NIK, kontroli przedstawionego 
przez firmę cateringową jadłospisu za okres dekady (od 14.11.2016 r. do 
25.11.2016 r.), stwierdziła, że w jadłospisie prawidłowo zaznaczono substancje lub 
produkty powodujące alergie lub substancje nietolerancji, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 
2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.  

(dowód: akta kontroli str. 250-252) 
 

W szkole nie było automatów z niezdrową żywnością (np. ze słodyczami, napojami 
słodzonymi, kawą lub słonymi przekąskami). 

(dowód: akta kontroli str. 206) 
 

Uczniowie mieli zapewniony dostęp do wody przez możliwość jej zakupu w sklepiku 
szkolnym, bądź z ujęcia w szkolnych toaletach. 

Bieżąca woda doprowadzona do budynku szkoły była wodą z wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia w Zamościu. Badanie jej próbki pobranej na zlecenie 
szkoły przeprowadziła w sierpniu 2011 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zamościu Oddział Laboratoryjny11. Badanie mikrobiologiczne 
wykazało nieobecność w próbce bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.  

Dyrektor szkoły wyjaśnił, że klasowe rady rodziców zakupują też wodę butelkowaną 
do klas I – III.  

(dowód: akta kontroli str. 46-47, 59) 

1.12. Sklepik szkolny prowadzony był na podstawie „umowy najmu lokalu pod 
sklepik szkolny” ze stycznia 2015 r. zawartej z prywatnym przedsiębiorcą. Umowa 
obowiązywała do końca grudnia 2018 r. i powinna być realizowana w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku) od godz. 8.30 do godz.14.00.  
Zgodnie z umową najemca mógł korzystać z pomieszczenia wyłącznie w ramach 
prowadzonej przez siebie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Produkty 
sprzedawane w sklepiku powinny należeć do kategorii zdrowej żywności i spełniać 
wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i innych 
dokumentach dotyczących prowadzenia dożywiania w placówkach oświatowych.  

(dowód: akta kontroli str. 29-30) 
W anonimowych ankietach wypełnionych przez 109 rodziców: 30% wskazało, że nie 
należy zmieniać asortymentu sklepiku, ponieważ jest on właściwy, 34% wskazało, 
że jest za mało urozmaicony, 26% - że jest w nim zbyt mało zdrowej żywności, 10% 
- że jest w nim zbyt dużo słodyczy i niezdrowych przekąsek. 

 (dowód: akta kontroli str. 279-333) 

                                                      
11Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 603.  
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W lutym 2016 r. w sklepiku została przeprowadzona kontrola sanitarna przez PPIS 
w Zamościu. W protokole kontrolnym odnotowano, że produkty znajdujące się 
w obrocie spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 
2015 r. w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach12. Pomieszczenia sprzedaży były w dobrym stanie sanitarno-
higienicznym i technicznym. Prawidłowa była higiena personelu, posiadającego 
aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 31-37) 
 
NIK zwraca uwagę, że jednym z podstawowych założeń programów „Owoce 
i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” jest spożycie produktów w trakcie zajęć 
szkolnych, na terenie szkoły. Według wyników ankiet, jedynie 4% rodziców 
stwierdziło, że otrzymane w ramach programów mleko oraz owoce i warzywa, ich 
dzieci zawsze spożywają w szkole. Jednym z powodów przynoszenia mleka oraz 
porcji owoców i warzyw do domu może być zbyt małe ich urozmaicenie, co jako 
wadę programu w przypadku mleka wskazało 27% ankietowanych rodziców, 
a w przypadku owoców i warzyw 36%, niezadawalająca jakość produktów, do której 
zastrzeżenia wyraziło 11% (w odniesieniu do owoców i warzyw). Dla uzyskania 
pożądanego efektu realizowanych programów zasadnym jest więc 
zintensyfikowanie podejmowanych przez szkołę działań, mających na celu 
uwzględnienie uwag zgłaszanych do nich przez rodziców w ankietach oraz 
zachęcenie uczniów do spożywania otrzymywanych produktów w czasie pobytu  
w szkole.  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Dyrektor Szkoły nie podjął skutecznych działań w celu zapewnienia sprzedaży 
w sklepiku szkolnym wyłącznie produktów spożywczych spełniających wymogi § 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Przeprowadzona 
23.11.2016 r., na zlecenie NIK, przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zamościu kontrola sanitarna kiosku spożywczego, pełniącego rolę 
sklepiku szkolnego, stwierdziła, że uczniom sprzedawano produkty przekraczające 
dopuszczalną kaloryczność (chrupki kukurydziane), przekraczające dopuszczalną 
zawartość tłuszczu i cukru (chrupki kukurydziane, pieczone krążki chlebowe 
Bruschette, krakersy solone). Stwierdzono, że sprzedawane było pieczywo 
półcukiernicze nieopakowane, w związku z czym nie było możliwości oceny 
spełnienia norm zawartości cukru, tłuszczu i sodu. Sprzedawca nie udostępnił 
w miejscu widocznym dla kupujących wykazu składników z uwzględnieniem 
występujących substancji alergennych dla całego asortymentu sprzedawanego 
pieczywa. Zobowiązano prowadzącego kiosk do wprowadzania do obrotu wyłącznie 
produktów spełniających normy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 lipca 2016 r. oraz do zapewnienia w miejscu dostępnym dla kupujących 
wykazu składników z uwzględnieniem ubstancji alergennych. W czasie kontroli 
sprawdzającej, 6.12.2016 r., stwierdzono dostosowanie asortymentu do wymagań 
ww. rozporządzenia (wycofano ze sprzedaży żywność niespełniającą norm), 
udostępniono wykaz alergenów, przedłożono specyfikację sprzedawanego pieczywa 
półcukierniczego, według której przy produkcji uwzględniono obowiązujące przepisy, 
wskutek czego są to produkty o obniżonej zawartości cukru i soli.  

(dowód: akta kontroli str. 191-195, 187-190) 

                                                      
12 Dz. U. z 2015 r. poz. 1256 (rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2016 r.). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor szkoły został zaznajomiony z protokołem kontroli sanitarno-
epidemiologicznej przeprowadzonej 23.11.2016 r. w sklepiku szkolnym i oświadczył, 
że zobowiązał właściciela do sprzedaży artykułów spożywczych zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str.253) 
2. Dyrektor nie podjął skutecznych działań w celu zapewnienia, aby posiłki dla 
uczniów Szkoły sporządzane i dostarczane przez firmę cateringową spełniały 
wymogi § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 
Według opinii sporządzonej, na zlecenie NIK, przez WSSE w Krakowie 
w posiłkiach13 tych wystąpiły odstępstwa od wymagań w tym zakresie: 

 pięć razy podawano potrawy smażone na oleju rzepakowym (15.11.2016 r. – 
filet z kurczaka, 17.11.2016 r. i 24.11.2016 r. – kotlet schabowy, 18.11.2016 r. – 
paluszki rybne, 22.11.2016 r. – filet drobiowy); zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 
ww. rozporządzenia w dekadzie nie powinny wystąpić więcej niż cztery posiłki 
zwierające potrawę smażoną; 

 produkty zbożowe podano tylko sześć razy (była to kasza, ryż, makaron); 
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6 lit. d ww. rozporządzenia produkty takie powinny być 
podawane do każdego obiadu.  

Ponadto stwierdzono, że:  
– porcje świeżych warzyw (surówki) do drugiego dania były mało urozmaicone 

(przez cztery dni głównym ich składnikiem była kapusta biała, następnie kiszona 
i kapusta czerwona);  

– w posiłkach nie uwzględniono świeżych owoców (podawano kompot przez pięć 
dni, a jedynie 21.11.2016 r. serwowano sok pomarańczowy 100%); 

– niezgodnie z zasadą nakazującą komponowanie jadłospisu z różnorodnością 
pod względem smaku, zapachu, barwy został przygotowany posiłek w dniu 
23.11.2016 r.; była nim zupa meksykańska, do której przygotowania użyto 
ziemniaków, fasoli czerwonej i koncentratu pomidorowego, a równocześnie do 
drugiego dania wykorzystano te same produkty: ziemniaki, fasolę „Jaś”, 
koncentrat pomidorowy; ponadto dzień wcześniej również podano zupę 
z użyciem koncentratu pomidorowego; 

 w posiłkach nie uwzględniono mleka i produktów mlecznych, tylko 24.11.2016 r. 
do przygotowania surówki użyto jogurtu naturalnego; zupy zabielane były 
najczęściej śmietaną o wysokiej zawartości tłuszczu; 

 nadmierna była powtarzalność dań: dwa razy podano filet drobiowy i dwa razy 
kotlet schabowy; zbyt często podawano ziemniaki (zarówno do zup, jak i do 
drugiego dania, nawet w tym samym dniu, np. 15.11.2016 r., 17.11.2016 r., 
18.11.2016 r., 23.11.2016 r., 25.11.2016 r., tj. przez sześć dni).  

 (dowód: akta kontroli str. 250-252) 

Zgodnie z art. 52c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia14, w jednostkach sytemu oświaty w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, 
które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 lipca 2016 r.15 Stosownie do przepisów art. 52c ust. 5 powołanej ustawy, 
w przypadku naruszenia ww. przepisu, dyrektor szkoły jest uprawniony do 
rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z podmiotem 
prowadzącym działalność w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, bez 
odszkodowania. 

                                                      
13 Ocenie poddany został jadłospis obejmujący obiad dwudaniowy na okres dekady, od 14.11.2016 r. do 25.11.2016 r. 

14 Dz. U. z 2015 r. poz. 594, ze zm. 
15 Wydanym na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
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Dyrektor szkoły został zaznajomiony z ww. opinią dotyczącą jadłospisu i zobowiązał 
się do przeprowadzenia rozmowy z właścicielką firmy prowadzącej stołówkę szkolną 
w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie stwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną nieprawidłowości i ich usunięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 254) 

W ocenie NIK podejmowane przez szkołę działania na rzecz wdrażania zasad 
zdrowego żywienia były prawidłowe. Szkoła zapewniła wszystkim uczniom klas I-III 
udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, a uczniom klas I-VI udział 
w programie „Mleko w szkole”. Uczniom zapewniono też spożycie gorącego posiłku, 
w tym dzieciom wymagającym pomocy w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. Jednak według opinii WSSE, posiłki odbiegały od przyjętych 
uregulowań. Asortyment środków spożywczych wprowadzonych do obrotu 
w sklepiku szkolnym nie spełniał wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 26 lipca 2016 r.  

2. Środki finansowe na realizację programów  

2.1. W budżecie szkoły nie zaplanowano środków finansowych na kształtowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych uczniów, na działania prewencyjne 
w zakresie nadwagi, otyłości i niedożywienia wśród młodzieży szkolnej. 
Realizacja działań prewencyjnych związanych ze zdrowym żywieniem odbywała się 
w ramach realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki poprzez różnego 
rodzaju działania: lekcje, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, pogadanki 
pielęgniarki szkolnej, tematyka godzin wychowawczych. Działania te nie generowały 
kosztów dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 
Szkoła (jako wnioskodawca) w programie „Mleko w szkole” nie pobrała nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości kwoty dopłat do mleka i przetworów mlecznych. 
Wszystkie rozliczenia odbywały się w oparciu o zawarte umowy i aneksy. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 
2.2. Dyrektor szkoły wyznaczył pedagoga szkolnego do odbioru jakościowego 
i ilościowego produktów spożywczych otrzymywanych w trakcie realizacji 
programów. 
Pedagog szkolny dokumentował przyjęcie dostarczonych produktów owocowych 
i warzywnych w „Ewidencji dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do 
szkoły podstawowej” (stanowiła ona formularz – załącznik VA do warunków 
uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”), odnotowując datę dostawy, 
rodzaj i ilość dostarczonych produktów i (na tym samym formularzu) datę 
udostępnienia produktów ze wskazaniem rodzaju i ilości.  

(dowód: akta kontroli str. 76-77)  
Dziewięć dostaw owoców i warzyw w I semestrze roku szkolnego 2016/2017, 
w okresach tygodniowych, objęło (na jednego ucznia) 18 porcji owoców (w tym 
osiem porcji gruszek, siedem porcji jabłek, jedną porcję borówek, dwie porcje soku 
owocowego) oraz 18 porcji warzyw (dwie porcje papryki, trzy – pomidorów, jedną – 
kalarepy, pięć – rzodkiewek, sześć – marchwi i jedną – soku warzywnego). Zgodnie 
z umową oraz informacją podaną przez ARR16 powinno zostać dostarczonych po 
20 porcji owocowych i warzywnych; pozostała więc do wykonania w I semestrze 
jedna dostawa po dwie porcje jabłek, jedną porcję rzodkiewek i jedną porcję soku 
warzywnego. Porcje owoców i warzyw zostały wydane uczniom w dniu dostawy oraz 
w dniu następnym. Liczba dzieci uczestniczących w programie wynosiła 250 
(wg umowy) i w takiej liczbie dostarczane były porcje warzyw (od 4.10.2016 r. do 

                                                      
16 www.arr.gov.pl Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko. 
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8.11.2016 r.), a następnie (aneks do umowy z 15.11.2016 r.) – 249; dostawy w takiej 
liczbie wykonywane były od 15.11.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 166,175)  
W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 12 dostaw, obejmujących 
łącznie po 22 porcje owoców i warzyw. Dostarczono owoce: siedem porcji gruszek, 
12 porcji jabłek, jedną – borówek, dwie – soku owocowego; warzywa: dwie porcje 
papryki, jedną – pomidorów, pięć – rzodkiewek, 11 – marchwi, dwie soku 
warzywnego, jedną kalarepy. Była to ilość porcji przypadających na jedno dziecko 
zgodna z informacją podaną na stronie internetowej ARR. Porcje wydawano dla 284 
uczniów, tj. zgodnie z umową, w terminie dostawy i w dniu następnym.  

(dowód: akta kontroli str. 167-171,178)  
W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 10 dostaw obejmujących 
łącznie po 21 porcji owocowych i warzywnych dla 284 dzieci (tj. zgodnie z umową). 
Dostarczono owoce: sześć porcji gruszek, 12 – jabłek, jedną – truskawek i dwie – 
soku owocowego; warzywa: 12 porcji marchwi, dwie soku owocowo-warzywnego, 
pięć – rzodkiewki, dwie pomidorów. Była to ilość porcji przypadająca na jedno 
dziecko zgodna z informacją podaną przez ARR.  

(dowód: akta kontroli str. 167-171, 177)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W budżecie szkoły nie planowano i nie wyodrębniano środków finansowych na 
działania na rzecz wdrażania zasad zdrowego żywienia młodzieży szkolnej. Szkoła 
rzetelnie oraz zgodnie z przyjętym regulaminem dystrybucji produktów 
żywieniowych ewidencjonowała i wydawała produkty spożywcze w ramach 
realizowanych programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.  
 

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia w szkole 

3.1. W roku szkolnym 2016/2017 i poprzednim, Dyrektor szkoły ustalił procedury 
realizacji programów żywieniowych. Procedury przewidywały, że odbiorem 
produktów pod względem ilościowym i jakościowym zajmuje się pedagog szkolny, 
korzystając z pomocy pracownika obsługi szkoły. Przyjęcie produktów powinno 
nastąpić do magazynu, a stamtąd produkty powinny zostać rozdysponowane dla 
uczniów. Owoce i warzywa dla klas I-III (w ilości odpowiadającej liczbie uczniów 
w oddziale) powinni roznosić pracownicy obsługi z częstotliwością dwa razy 
w tygodniu, w dniu dostawy, na przerwie o godz. 9.30 i 10.20. Wychowawca 
powinien rozdać porcje dzieciom i zorganizować wspólne spożywanie posiłku. 
Wychowawca jest odpowiedzialny również za wypicie mleka przez dzieci. Mleko dla 
klas od IV do VI powinni odbierać uczniowie-dyżurni wyznaczeni przez wychowawcę 
trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki), w czasie przerw nieobiadowych 
(o godzinie 9.25 i 11.15). Wychowawca powinien przypomnieć uczniom o zasadach 
spożywania mleka, a nauczyciel dyżurujący w czasie przerwy zwrócić na to uwagę. 
Z każdego rozdania porcji owoców (warzyw) i mleka pedagog szkolny powinien 
sporządzić ewidencję wydanych produktów. W przypadku dostarczenia produktów 
popsutych pedagog powinien zawiadomić Dyrektora szkoły, który zawiadomi o tym 
dostawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 
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3.2. Monitorowanie przez Dyrektora szkoły wdrożenia zasad zdrowego żywienia 
polegało również na zastrzeżeniu w umowie najmu z przedsiębiorcą prowadzącym 
sklepik na terenie szkoły, że Dyrektor będzie uprawniony do kontroli lokalu w celu 
sprawdzenia, czy najemca w sposób należyty i prawidłowy wywiązuje się 
z postanowień umowy najmu. W ramach tego monitoringu Dyrektor szkoły 
w listopadzie 2015 r. i listopadzie 2016 r. dokonał sprawdzenia asortymentu 
produktów żywnościowych sprzedawanych uczniom ze sklepiku. Nie stwierdził 
uchybień, ani nieprawidłowości.  
Ponadto w umowie najmu stołówki zastrzeżono, że najemcy w tych 
pomieszczeniach nie wolno: prowadzić sprzedaży wyrobów tytoniowych, żadnych 
napojów zawierających alkohol, napojów niedozwolonych do spożywania przez 
dzieci i młodzież, czasopism i innych wydawnictw niedozwolonych do oglądania 
i czytania przez młodzież. W odniesieniu do posiłków, w umowie postanowiono, że 
mają być różnorodne z uwzględnieniem norm żywienia. Umowa mogła zostać 
rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy najemca wykorzystuje lokal 
niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie. 

(dowód: akta kontroli str.29-30, 38-39,) 
 
3.3. W lutym 2015 r. ARR Oddział w Lublinie skontrolował w szkole realizację 
programu „Owoce i warzywa w szkole” w okresie od 6.10.2014 r. do 7.11.2014 r. 
Z dokumentu pokontrolnego wynikało, że program był prawidłowo realizowany przez 
szkołę, która nie wnosiła zastrzeżeń co do jakości i ilości dostarczonych przez 
dostawcę owoców i warzyw. Szkoła w dniu kontroli posiadała owoce i warzywa 
przeznaczone dla uczniów, które były właściwie przechowywane, 
tj. w opakowaniach zbiorczych – jabłka w kartonach, a marchew w chłodziarkach. 
Ocena organoleptyczna przeprowadzona na dwóch próbkach wykazała właściwą 
jakość, a zważenie 20 porcji wykazało właściwą wagę. Ponadto stwierdzono, że 
w szkole umieszczono plakat europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole”. 
Z zapisów w dziennikach lekcyjnych wynikało, że organizowane były zajęcia 
plastyczne „Piramida żywienia”, blok tematyczny „W ogrodzie. Zdrowe odżywianie 
i wartości odżywcze owoców i warzyw.” Nadzór nad dystrybucją i spożyciem 
sprawowali wychowawcy klas od I do III w salach lekcyjnych, w czasie przerw 
o godzinie 9.30 i 10.20.  

(dowód: akta kontroli str. 95-101) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Działania w zakresie wdrażania zasad zdrowego żywienia były na bieżąco 
monitorowane i nadzorowane przez Dyrektora szkoły przy współpracy  
z wychowawcami klas, pedagogiem i pielęgniarką szkolną. 
 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów szkoły 

4.1. Szkoła organizowała działania mające na celu promowanie zasad zdrowego 
żywienia w takich formach, jak: 
- wieloletni udział szkoły w programach „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa  
w szkole”; 
- pogadanki i prelekcje pielęgniarki szkolnej wśród uczniów w trakcie zajęć,  
jako element wspierający pracę nauczyciela, spotkania z wychowankami świetlicy; 
- szkolne konkursy o tematyce zdrowotnej; 
- przygotowywanie przez uczniów na warsztatach kulinarnych w trakcie zajęć 
lekcyjnych: sałatek, surówek, kanapek, zdrowych deserów; 
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- układanie jadłospisów w trakcie zajęć lekcyjnych,  
- zaznajamianie uczniów w trakcie edukacji wczesnoszkolnej (społecznej, 
przyrodniczej) z powstawaniem produktów spożywczych (uprawą warzyw, 
przetwórstwem mleka), ich walorami smakowymi, żywnością ekologiczną – w trakcie 
wyjazdów edukacyjnych do gospodarstw agroturystycznych; 
- tematyka godzin wychowawczych wynikająca z założeń planu profilaktyki 
i programu wychowawczego szkoły, obejmująca zagadnienia związane ze zdrowiem 
i zdrowym żywieniem. 
Powyższe inicjatywy były dokumentowane poprzez wpisy i zdjęcia na stronie 
internetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 
Szkoła organizowała akcję „Wspólne drugie śniadanie w szkole” w ramach zajęć 
opiekuńczo- wychowawczych z uczniami klas I – III. Wychowawca wraz z uczniami 
spożywali posiłki w trakcie przerw śródlekcyjnych organizowanych w salach pod 
koniec zajęć lekcyjnych. Wcześniej dzieci myły ręce w łazienkach, a następnie 
przystępowały do posiłku. Wykorzystywano owoce i warzywa oraz mleko 
dostarczane w ramach programów. Po zakończeniu posiłku dzieci miały czas, aby 
przerwę miedzy lekcjami wykorzystać na wspólną zabawę lub odpoczynek. 
Wychowawca dostosowywał czas spożywania drugiego śniadania do planu zajęć 
dzieci, które w zależności od dnia tygodnia zaczynały lekcje o 7.45 lub o 10.30. 

(dowód: akta kontroli str.61) 

4.2. W roku szkolnym 2014/2015, jako działanie o charakterze edukacyjnym, szkoła 
wykazała zorganizowanie dwóch wycieczek edukacyjnych do sadu w gospodarstwie 
agroturystycznym oraz dwóch warsztatów kulinarnych uwzględniających 
przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania. W roku szkolnym 
2015/2016 zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne i trzy warsztaty kulinarne. 
Ponadto wskazano (w obu latach szkolnych) na wspólne spożywanie drugiego 
śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw oraz upowszechnieniem 
wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania oraz spotkania z pielęgniarką i projekty 
plastyczne. Powyższe działania zostały ujęte w formularzu „Ankieta dotycząca 
działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce 
i warzywa w szkole”. Ankiety zostały złożone dnia 2 września 2015 i 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 102-105) 

4.3.Działania edukacyjne m.in. realizowała pielęgniarka szkolna, obecna w szkole 
na podstawie porozumienia o współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Poradnia Medycyny Szkolnej w Zamościu, obejmującego udzielanie 
uczniom szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu świadczeń medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7) 

4.4. W szkole, na korytarzu II piętra, znajdowała się tablica, na której zamieszczono: 
wykonane przez uczniów rysunki propagujące zdrowe odżywianie oraz hasła 
promujące zdrowy styl życia - „Zdrowo jemy, więcej wiemy”, „Piramida zdrowia”, 
rysunki uczniów propagujące jedzenie owoców i warzyw, zatytułowane „Recepta na 
zdrowie” oraz obrazki ilustrujące hasło „Jedz owoce i warzywa będziesz - zdrowy jak 
ryba”. W stołówce szkolnej zamieszczono: plakat przedstawiający piramidę 
zdrowego żywienia, rysunki uczniów propagujące jedzenie owoców i warzyw, plakat 
promujący picie soków z owoców i warzyw oraz hasła uczniów takie jak: „Zdrowe 
żywienie mądre myślenie”, „Jabłka, śliwki czy maliny to dla wszystkich witaminy”. 
W szkole nie było umieszczonych żadnych reklam żywności niezalecanej do 
spożycia przez dzieci i młodzież. 

 (dowód: akta kontroli str. 206-209) 
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4.5. Oceniając współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania nawyków 
żywieniowych dzieci, Dyrektor szkoły stwierdził: „Tradycją szkoły jest pedagogizacja 
rodziców na zebraniach klasowych. Tematy poświęcone zdrowemu żywieniu dzieci 
i młodzieży odbywają się zawsze we wrześniu. Rada rodziców opiniuje 
przystąpienie szkoły do programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko 
w szkole”. Współpraca wychowawców z rodzicami poświęcona trosce o zdrowie 
dzieci układa się bardzo dobrze. Rodzice są informowani o zaobserwowanych 
w szkole sytuacjach związanych z żywieniem (np. niedojadanie obiadu, mała ilość 
kanapek na drugie śniadanie). Rodzice zobowiązują się do informowania 
wychowawcy oraz pielęgniarki szkolnej o chorobach, alergiach, kłopotach 
zdrowotnych. Pielęgniarka szkolna wraz z wychowawcą przekazuje rodzicom 
informacje o możliwościach otrzymania wsparcia w dziedzinie zdrowego żywienia 
i zdrowia (wnioski do sanatorium na turnusy związane ze spadkiem wagi ciała). 
Kolejnym dowodem na dobrą współpracę są liczne wyjazdy dzieci do gospodarstw 
agroturystycznych w ramach wycieczek edukacyjnych oraz bardzo dobre 
przygotowanie uczniów do wyjazdów na wycieczki lub rajdy, gdy uczniowie 
wyposażeni są w zdrową żywność tzw. „suchy prowiant”. Nie zdarzyło się, by 
dziecko wzięło ze sobą napój gazowany, słodycze lub żywność przetworzoną na taki 
wyjazd”. Dyrektor ocenił współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania nawyków 
żywieniowych dzieci, jako satysfakcjonującą. 

(dowód: akta kontroli str. 61) 

4.6. Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli17 wynikało, iż najskuteczniejszą 
formą zapoznawania dzieci z prawidłowymi nawykami żywieniowymi były zajęcia 
dydaktyczne w szkole (85%odpowiedzi) oraz wspólne spożywanie posiłków 
(10% odpowiedzi). Zdaniem 30% nauczycieli rodzice wspierają działania szkoły 
w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zdaniem 35% - nie wspierają 
albo raczej nie wspierają. Największe trudności w kształtowaniu prawidłowych 
nawyków żywieniowych stanowiły – według ankietowanych nauczycieli – 
niepoprawne nawyki wyniesione z domu (50% ankietowanych), upodobania do 
niezdrowych przekąsek (40%) oraz reklamy niezdrowej żywności w mediach (60%). 
Spośród ankietowanych nauczycieli, 85% stwierdziło, że są zadowoleni 
z realizowanych w szkole programów dotyczących zdrowego żywienia, a 15% nie 
mało wyrobionego zdania lub wyraziło zdanie przeciwne. 

(dowód: akta kontroli str. 334-339) 

Spośród ankietowanych 109 rodziców uczniów szkoły, 37% odpowiedziało, że 
podejmowane przez szkołę działania w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci 
są wystarczające. Rozmowy z dziećmi na temat zdrowego odżywiania – codziennie 
prowadziło 46% ankietowanych rodziców, a czasami – 25%. Spośród 
ankietowanych rodziców, 24% odpowiedziało, że ich dzieci spożywają słodycze 
codziennie, 27% - dwa do trzech razy w tygodniu, a 23% przynajmniej raz 
w tygodniu. Spożywanie produktów typu fast-food okazjonalnie, tj. rzadziej niż raz 
w miesiącu potwierdziło 66% rodziców, 15% stwierdziło, że dzieci spożywały je dwa 
do trzech razy w miesiącu, 16% - przynajmniej raz w miesiącu, 12% - przynajmniej 
raz w tygodniu, a 7% - nigdy. 

(dowód: akta kontroli str. 279-333) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Szkoła realizowała liczne działania edukacyjne w zakresie kształtowania nawyków 
zdrowego żywienia u uczniów.  

                                                      
17 Ankietę wypełnili wszyscy (20) nauczyciele wychowawcy. 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18, wnosi o: podjęcie działań w celu zapewnienia, aby 
posiłki wydawane w stołówce szkolnej oraz produkty sprzedawane w sklepiku 
szkolnym odpowiadały normom żywienia dla dzieci i młodzieży. 

.V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Lublin, dnia     30   grudnia 2016 r. 
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18 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 i z 2016 poz. 677, dalej: „ustawa o NIK”. 
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