
ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ 
 

  
W roku szkolnym 2013/2014 nasz szkoła rozpoczęła udział w projekcie „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” 
współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
Głównym celem projektu „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”
przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Program działań zawartych 
w projekcie jest adresowany do szkół i przedszk
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Stanowi podstawę dla rozwoju środowiska szkolnego niezbędnego do 
promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad st
młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Projekt ten jest realizowany przez 
Wszelkie działania związane z realizacją projektu będą trwały przez dwa lata szkolne i zakończą się uzyskaniem 
Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczną.
 
Przewidywane efekty realizowanego programu:
fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół 
sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów.
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapoznania się z Zakładką dla Rodziców na stronie projektu: 
 
http://www.zachowajrownowage.pl/kategoria/podstrona
 
Można znaleźć tam wiele cennych podpowiedzi dotyczących zasad żywienia dzieci i  aktywności fizycznej.
 
W promowanie programu „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” zaangażował się 
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu z Pascalem dostępnego na stronie: 
 
http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/zachowaj

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasz szkoła rozpoczęła udział w projekcie „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” 
współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

„ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom 
przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Program działań zawartych 
w projekcie jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do działań z zakresu zapobiegania rozwojowi 
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Stanowi podstawę dla rozwoju środowiska szkolnego niezbędnego do 
promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia wśród dzieci i 
młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia
Wszelkie działania związane z realizacją projektu będą trwały przez dwa lata szkolne i zakończą się uzyskaniem 

fikatu Szkoły Promującej Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczną. 

Przewidywane efekty realizowanego programu: • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności 
fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół 
sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów. 

do zapoznania się z Zakładką dla Rodziców na stronie projektu: 

http://www.zachowajrownowage.pl/kategoria/podstrona-dla-rodzicow. 

a znaleźć tam wiele cennych podpowiedzi dotyczących zasad żywienia dzieci i  aktywności fizycznej.

W promowanie programu „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” zaangażował się Pascal Brodnicki

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Pascalem dostępnego na stronie:  

.zachowajrownowage.pl/artykul/zachowaj-rownowage-z-pascalem 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasz szkoła rozpoczęła udział w projekcie „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” 
współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom 
przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Program działań zawartych 

oli w celu motywacji do działań z zakresu zapobiegania rozwojowi 
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Stanowi podstawę dla rozwoju środowiska szkolnego niezbędnego do 

anem odżywienia wśród dzieci i 
Instytut Żywności i Żywienia. 

Wszelkie działania związane z realizacją projektu będą trwały przez dwa lata szkolne i zakończą się uzyskaniem 

• zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności 
fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół i przedszkoli; • poprawa 

do zapoznania się z Zakładką dla Rodziców na stronie projektu:  

a znaleźć tam wiele cennych podpowiedzi dotyczących zasad żywienia dzieci i  aktywności fizycznej. 

Pascal Brodnicki.  


