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ZARZĄDZENIE NR 6244/2014
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach
dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa
Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1) uwzględniając
wskazania zawarte w:
1) uchwale nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007-2015, w tym realizację Celu operacyjnego nr 3:
„Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie
występowania otyłości” oraz Zadanie nr 4: „Stałe upowszechnianie zasad
prawidłowego żywienia, w tym szczególnie w szkołach”,
2) stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu
i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego
żywienia uczniów, podjętym na podstawie Porozumienia o współpracy między
Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki
w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży z dnia
23 listopada 2009 r.,
zmierzając do ujednolicenia organizacji żywienia dzieci i młodzieży w przedszkolach
i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się:
1) zalecenia dotyczące organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których
organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, dalej zwane „Zaleceniami”, stanowiące
załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) zalecenia dotyczące asortymentu produktów spożywczych dostępnych w sklepiku,
bufecie, automacie, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Zalecenia, o których mowa w ust. 1 dotyczą następujących jednostek systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa:
1) przedszkoli,
2) szkół podstawowych,
3) gimnazjów,
4) szkół ponadgimnazjalnych.
§ 2. 1. Zaleca się, aby dyrektorzy szkół i przedszkoli dostosowali organizację żywienia na
terenie kierowanych przez siebie jednostek do zaleceń, o których mowa w § 1 ust. 1.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887 i Nr
205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 I 1650 oraz 2014 r. poz. 7
i 290, 538, 598, 642 i 811.

2. Dyrektorzy przedszkoli i szkół, w terminie do 31 sierpnia, przedstawiają Prezydentowi m.st
Warszawy za pośrednictwem właściwego Burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy szczegółowe
sprawozdanie z realizacji Zaleceń w danym roku szkolnym, sporządzone na otrzymanym
formularzu.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzom dzielnic m.st.Warszawy oraz
dyrektorom przedszkoli i szkół.
§ 4. Rekomenduje się dostosowanie umów dotyczących organizacji żywienia na terenie
przedszkoli i szkół do zaleceń, o których mowa w § 1 ust. 1 w terminie do 1 września 2014 r.
§ 5 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
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