OSNOVNA ŠOLA LESIČNO

ŠOLSKA SHEMA

je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za
oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih
ustanovah. Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno
in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega
leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska
delovna skupina na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je
minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in
ministrico, pristojno za zdravje.
Idejo za Shemo šolskega sadja (SŠSZ) je leta 2008 potrdil Svet ob veliki podpori
Evropskega parlamenta. Evropska komisija je nato pripravila uredbo in s šolskim letom
2009/2010 uvedla Shemo šolskega sadja (SŠSZ). V novi skupni kmetijski politiki iz leta
2013 je SŠSZ dobila novo ime: Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ).
Namen SŠSZ je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih. Zmanjšati
število otrok s prekomerno težo in debelostjo. Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni
sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bolezni, rak…). Izboljšati prehranske
navade otrok, povezati otroke s kmetijstvom...
Financiranje: od šolskega leta 2009/10 do vključno 2013/14: 75% od EU in 25% od
Republike Slovenije; od 2014/15 se je EU sofinanciranje povečalo in na šolsko leto
znaša največ 83%, ostalo (vsaj 17%) sofinancira Republika Slovenija.

Poraba sadja in zelenjave pri otrocih EU pada in je v veliki večini držav članic EU pod
priporočenim dnevnim vnosom 400 g sadja in zelenjave na dan.
V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli brezplačno razdeljuje dodaten obrok
sadja in zelenjave ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih
izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih
prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju,
trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje
tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.
Šola se vsako leto prijavi v šolsko shemo in tako otrokom omogoči v obliki dodatnega
obroka razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave.

Na OŠ Lesično je razdeljevanje sadja in zelenjave
vsak četrtek po 4. šolski uri (10.40).
Vsaka šola, ki se vključi v šolsko shemo, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja.
Učinke izvajanja šolske sheme bo spremljal in vrednotil NIJZ, ki mu je šola dolžna
posredovati naslednje izpolnjene obrazce:


Načrt izvedbe šolske sheme (na začetku šolskega leta)

NIJZ je za šolsko leto 2019/2020 pripravil spletni vprašalnik "Načrt izvedbe" za
odgovorno osebo za šolsko shemo na šoli. Načrt izvedbe bodo odgovorne osebe za
šolsko shemo na šoli lahko izpolnile med 1. oktobrom in 18. novembrom 2019 na
spletnem naslovu:http://anketa.nijz.si/SSN. O spletnem dostopu do vprašalnika bodo
šole obveščene tudi z okrožnico.


Vprašalnik za učence (na začetku in na koncu šolskega leta)

Šola je ob začetku in koncu šolskega leta dolžna narediti posnetek stanja o uživanju
sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov med učenci. Učenci v ta namen
izpolnijo spletni vprašalnik za učence na začetku in na koncu šolskega leta.
Vprašalnik za učence na začetku šolskega leta bo dostopen na spletnem naslovu
http://anketa.nijz.si/SSU1 med 1. oktobrom in 18. novembrom 2019.
Na koncu šolskega leta pa bo vprašalnik za učence dostopen na spletnem naslovu
http://anketa.nijz.si/SSU2 med 18. majem in 24. junijem 2020.


Vprašalnik za vrednotenje (do konca julija 2020).

Spletni vprašalnik za vrednotenje naj izpolni pristojni delavec šole do konca julija
2020. O spletnem dostopu do vprašalnika za vrednotenje ter času dostopa bodo šole
obveščene z okrožnico. Vprašalnik bo na spletnem naslovu: http://anketa.nijz.si/SSK.

