
Kto może uczestniczyć w programie?
W programie „Owoce i warzywa w szko-
le” mogą uczestniczyć dzieci uczęszcza-
jące do szkół podstawowych, tj.:
● �realizujące�obowiązek�rocznego�przygo-
towania�przedszkolnego, tzw. zerówki, 
zorganizowany w szkołach podstawowych

 oraz
●  uczęszczające�do�klas�I�–III.

Na czym polega program?
W ramach programu uczniowie mają okazję 
poznawać zasady zdrowego żywienia, co 
sprzyja wyrobieniu dobrych nawyków żywie-
niowych. Dzieci utrwalają te nawyki poprzez:
●  spożywanie�kilka�razy�w�tygodniu�porcji�
owocowo-warzywnych otrzymywanych 
w szkole,

●  uczestniczenie�w�specjalnych�działaniach�
edukacyjnych poświęconych zdrowemu 
żywieniu oraz pochodzeniu owoców  
i warzyw.

Dzieci otrzymują w ramach programu:
●    świeże�owoce: jabłka, gruszki, truskawki,  

borówki amerykańskie
●    świeże�warzywa: marchew, paprykę słod-

ką, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki koktaj-
lowe

●    soki�owocowe,�warzywne�i�mieszane.

Gotowe do spożycia porcje owocowo-wa-
rzywne są przygotowywane i dostarczane  
do szkół przez zatwierdzonych dostawców.

Program wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej „Owoce i warzywa w szkole”,  
realizowany przez Agencję Rynku Rolnego, jest inicjatywą, dzięki której szkoły mogą 
aktywnie wpływać na nawyki żywieniowe uczniów, a także propagować wśród dzieci 

zdrowy styl życia, w tym właściwe odżywianie. Głównym celem programu jest  
kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych, a w szczególności  

– zwiększenie ilości spożywanych przez nie owoców i warzyw. 
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Udostępnianie owoców  
i warzyw to nie wszystko!
Aby skutecznie i trwale wpłynąć na nawyki  
żywieniowe dzieci udostępnianie� owoców�
i�warzyw odbywa się równolegle z licznymi 
działaniami edukacyjnymi, wybranymi i prowa-
dzonymi przez szkoły podstawowe uczestni-
czące w programie. W ramach tych zajęć dzie-
ci poznają zasady dotyczące zdrowego 
odżywiania, uczestniczą w konkursach, warsz-
tatach, a także uczą się o pochodzeniu i upra-
wie owoców i warzyw: np. prowadzą ogródek 
szkolny lub odwiedzają gospodarstwa rolne. 
Ważnym aspektem edukacyjnym programu 
wpływającym na jego skuteczność jest również 
element wspólnego jedzenia w klasie owoców 
i warzyw przez uczniów. Dla dzieci bowiem 
bardzo istotne�są�wzorce�zachowań�zaczerp-
nięte�od� innych� rówieśników,�a� także�od�
rodziców�i�nauczycieli. 

Udowodniona skuteczność
Program jest przedmiotem regularnej oceny, 
która ma wykazać, czy spełnia on swoje cele. 
Dotychczasowe�badania�skuteczności�pro-
gramu�wykazały�jego�duży�potencjał�i�efek-
tywność. Program wpłynął pozytywnie na 
wiele aspektów związanych z żywieniem  
dzieci, w tym na: zwiększenie ilości spożywa-
nych przez dzieci owoców i warzyw, lepsze 
nastawienie dzieci do właściwej diety, posze-
rzenie ich wiedzy na temat zasad zdrowego 
odżywiania, a także na korzystną zmianę  
zachowań rodziców w kwestii żywienia dzieci. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie,  
w tym formularze oraz terminy zgłoszeń dostępne  

są na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz  
w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego

Strona internetowa programu: www.owocewszkole.org  

OWOCE I WARZYWA SĄ WAŻNE!
Wprowadzenie od najmłodszych lat właściwej, zróżnicowanej diety, bogatej w owoce  
i warzywa, może w znaczącym stopniu wpłynąć na zachowanie dobrego zdrowia przez 
całe życie oraz ograniczyć ryzyko nadwagi czy wręcz otyłości. 

Właściwe odżywiane jest niezbędne zarówno dla rozwoju fizycznego, jak i umysłowego 
dzieci: zwiększa odporność ich organizmu oraz wpływa korzystnie na możliwość koncen-
tracji. Dieta bogata w owoce i warzywa dostarcza dzieciom energii do nauki. Sprzyja osią-
ganiu dobrych wyników, ponieważ witaminy i składniki mineralne są niezbędne do tego, 
aby sprostać dużemu wysiłkowi związanemu z nauką w szkole.

Wydawnictwo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  
w ramach europejskiego programu „Owoce i warzywa w szkole”


