
Szanowni Rodzice i Opiekunowie,  

 

 

mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie 

funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie     
COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.  

Dotychczas w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1511) grupę docelową programu stanowiły dzieci, które regularnie uczęszczają do 
klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz                          

klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili 
zgodę na udział w programie. 

Na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 22 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań 
realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) w przypadku zawieszenia 
stacjonarnego prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkoły biorącej udział w programie w przypadku 
dotychczasowej grupy docelowej, uprawnionymi beneficjentami/dziećmi są również dzieci:  

 z klas VI-VIII szkół podstawowych, 
 z klas III-IV ogólnokształcących szkół baletowych,  

 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  
których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.  

Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją ww. rozporządzenia, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa                      

i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) przewidują możliwość 
przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” 
rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie 
zdalnym w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku 
nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW.  

Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym może być zrealizowane pod warunkiem 
przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego 
zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępnienia ich 

dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. 
rozporządzenia MRiRW, na formularzu Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się                  

w systemie zdalnym stanowiącym załącznik nr XII do obowiązujących Warunków udziału w „Programie dla 
szkół” w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanym na stronach internetowych: 

 ARiMR https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html oraz  
 KOWR https://www.programdlaszkol.org/program/warunki-udzialu. 

Jeżeli Państwa dziecko uczy się w systemie zdalnym i jesteście Państwo zainteresowani odbiorem produktów 

dla dziecka prosimy o skontaktowanie się z placówką oświatową, do której uczęszcza dziecko, celem 

ustalenia terminu oraz miejsca odbioru produktów w ramach programu oraz podpisania ww. oświadczenia                  

o wyrażeniu zgody na obiór i udostępnienie produktów dziecku, uczącemu się w systemie zdalnym.                          

W przypadku, gdy szkoła nie korzysta z takiej formy udostępniania produktów dzieciom, prosimy                           

o zwrócenie się do placówki oświatowej z prośbą o podanie przyczyny braku realizacji przez placówkę 

udostępniania produktów w ramach „Programu dla szkół” dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.  
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