
 

DEKLARACJA udziału w „Programie dla szkół” 

Od roku szkolnego 2017/2018 programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zostają 

zastąpione nowym „Programem dla szkół” skierowanym do uczniów klas I-V. Szczegóły i warunki 

uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej szkoły www.spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Promocja 

zdrowia 2017/2018. Proszę  o wypełnienie poniższej deklaracji: 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*, na udział w „Programie dla szkół” oraz prowadzonej ocenie 

programu w części:  porcji  owocowo-warzywnej. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*, na udział w „Programie dla szkół” oraz prowadzonej ocenie 

programu w części:  porcji  mlecznej 

syna/córki* ……………………………………………………………..ucznia  klasy …………………….. 
* niepotrzebne skreślić     

          ………………………………………………………… 
                                                                                                       (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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