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W odpowiedzi na pytania odnośnie do żywienia w stołówkach słupskich przedszkoli
i szkół podstawowych informuję jak niżej:
1. Czy stołówki słupskich przedszkoli,
wegetariańskiej lub wegańskiej?

szkół

uwzględniają

preferencje

osób

na

diecie

Przedszkola i szkoły są otwarte na potrzeby rodziców również w zakresie
korzystania z posiłków przygotowywanych lub podawanych w placówce. Jeśli rodzice
zgłoszą, że dziecko jest na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, a przedszkole lub szkoła
dysponuje odpowiednimi warunkami do zaspokojenia takiej potrzeby, przygotowuje, bądź
zamawia u dostawcy żywności posiłki według zgłoszonych preferencji żywieniowych.
2. Czy uczniowie (lub rodzice) mają stworzone warunki wyboru, np. w ankiecie, opcji
wegetariańskiej, wegańskiej diety?

Wszystkie jadłospisy w placówkach oświatowych są przygotowywane w oparciu o
zapisy 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 jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).
Jadłospisy są udostępniane na tablicach informacyjnych w przedszkolach/szkołach oraz
dostępne na stronach internetowych jednostek. Wszelkie uwagi, dotyczące żywienia,
mogą być zgłaszane do dyrektora placówki, który zawsze jest na nie otwraty. W związku
z tym nie wykonuje się dodatkowych badań preferencji rodziców.
3. Czy osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej mogą zawsze liczyć na pełnowartościowe,
zbilansowane posiłki w szkole/przedszkolu?

Tak. Jeśli rodzic złoży zapotrzebowanie na posiłki wegetariańskie lub wegańskie,
będą one zbilansowane.Wszystkie posiłki są przygotowywane w sposób, zapewniający
dostarczenie dzieciom niezbędnych wartości odżywczych.
4. Czy zupy w słupskich przedszkolach, szkołach są wegańskie?

Nie. W większości zupy są przygotowywane na wywarach mięsno-warzywnych
i zabielane śmietaną lub jogurtem; niektóre na wywarach wyłącznie warzywnych.
5. Czy Urząd Miejski rekomenduje dyrektorom, dyrektorkom, by w jadłospisach w prowadzonych
przez nich jednostkach ograniczać spożywanie mięsa oraz produktów odzwierzęcych?

Urząd Miejski nadzoruje respektowanie w placówkach zapisów przywołanego
wyżej rozporządzenia. Dba o to, by produkty do przygotowywania posiłków w
przedszkolach i szkołach były kupowane u lokalnych dostawców, w okolicznych
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gospodarstwach. Produkty te są naturalne, nieprzetworzone, bez polepszaczy,
konserwantów, sztucznych dodatków – jednym słowem wysokiej jakości. Nie
rekomendujemy ograniczania jakichkolwiek zdrowych i pełnowartościowych produktów.
6. Czy kucharki, kucharze stołówek biorą udział w szkoleniach kuchni roślinnej?

Personel kuchenny słupskich przedszkoli i szkół bierze udział w szkoleniach
dotyczących zbiorowego żywienia. Kursy dotyczą bilansowania posiłków, zdrowej żywności,
różnorodności w przygotowywaniu i podawaniu dań. Nie są ukierunkowane na szczególne
rodzaje diet. Obejmują całe spektrum dietetyczne, także diety roślinne, ale nie wyłącznie.
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(pismo w wersji elektronincznej podpisane podpisem kwalifikowanym)

*) Jawność danych dotycząca (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania) została wyłączona na
podstawie art.1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781 ) oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1).
Wyłączenia jawności tych danych dokonała Małgorzata Marcinowicz, Inspektor,
Wydział Edukacji.

__
tel: +48 59 84 88 300
urzad@um.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

