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Pieczątka kancelarii
Data wpływu

1. Nazwa szkoły podstawowej

2. Dane teleadresowe szkoły podstawowej
.

3. Szczegóły dotyczące dostaw owoców i warzyw tzw. KOMPONENT OWOCOWO-WARZYWNY
a) składane oświadczenie dotyczy:
I semestru roku szkolnego 2018/2019
II semestru roku szkolnego 2018/2019
b) Liczba uczniów z grupy docelowej, którzy będą uczestniczyli w „Programie dla szkół” w:

- I semestrze roku szkolnego 2018/2019
- II semestrze roku szkolnego 2018/2019
4. Szczegóły dotyczące mleka i przetworów mlecznych tzw. KOMPONENT MLECZNY
a) składane oświadczenie dotyczy:
I semestru roku szkolnego 2018/2019
II semestru roku szkolnego 2018/2019
b) Liczba uczniów z grupy docelowej, którzy będą uczestniczyli w „Programie dla szkół” w:

- I semestrze roku szkolnego 2018/2019
- II semestrze roku szkolnego 2018/2019
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W ramach „Programu dla szkół” zobowiązuję się do:
1.

Zakupu owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępniania ich dzieciom, zgodnie
z obowiązującymi warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów
1
mlecznych z zasadami programu w każdym z 12 wybranych tygodni w semestrze , tj

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 (………………………………………………….………….………..…....…………………..………….………)
(proszę podać 12 wybranych tygodni udostępniania dotyczy komponentu owocowo-warzywnego)

(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
(proszę podać 12 wybranych tygodni udostępniania dotyczy komponentu mlecznego)

II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 (………………………………………………………...…..………………...…………………………………..)
(proszę podać 12 wybranych tygodni udostępniania dotyczy komponentu owocowo-warzywnego)

(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
(proszę podać 12 wybranych tygodni udostępniania dotyczy komponentu mlecznego)

2.

Udostępniania każdemu dziecku z grupy docelowej, uczestniczącemu w programie, którego rodzice lub opiekunowie
prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu, różnorodnych porcji owoców i warzyw
lub mleka i przetworów mlecznych w liczbie zgodnej z Informacją o łącznej liczbie porcji otrzymywanych przez jedno
dziecko w ramach „Programu dla szkół” opublikowaną przez KOWR, w składzie określonym w warunkach i
wymaganiach dotyczących udostępniania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych:
Udostępniane produkty
Produkty owocowe

Minimalna liczba porcji
obejmujących dany produkt
I semestr

II semestr

jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g)

12

12

gruszka (szt. o masie netto co najmniej 150 g)

5

5

op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g)

2

-

op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej 100 g)

-

2

op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g)

7

10

op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g)

6

5

op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g)

2

-

5

4

1

2

op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25 l)

32

32

op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g)

4

4

op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g)

2

2

op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150 g)

1

1

Produkty warzywne

op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie
więcej niż 40 mm)
op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g)
Produkty mleczne

3. Prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem
owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w ramach programu, zawierającą m.in. faktury, faktury
wewnętrzne, rachunki lub inne dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty udostępnionych
produktów.
4. Składania wniosków o pomoc obejmującą zakupione owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne, które zostały
udostępnione zgodnie z obowiązującymi warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw
oraz mleka i przetworów mlecznych oraz opublikowaną przez KOWR Informacją.
5. Przeprowadzenia w ramach realizacji programu, działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym (przynajmniej
dwa działania w każdym semestrze roku szkolnego) (RK_2017/40_art. 3).

1

Należy określić dany semestr/y, w których będą przygotowywane i udostępniane owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne
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6. Przekazania KOWR danych niezbędnych do monitorowania realizacji programu, w tym m.in. przekazania na
formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR, stanowiącym załącznik IX do „Warunków” informacji
o rodzaju i formie przeprowadzonych działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym.
Pouczony/-a/ o treści art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.), który stanowi: „Kto,
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” oświadczam, że informacje i dane przedstawione w niniejszym formularzu są aktualne i
zgodne z prawdą.
Podpis dyrektora szkoły lub osoby uprawnionej
do reprezentowania szkoły

Miejscowość:__________________

Data ____ - ______________ - _________
(dzień)
(miesiąc)
(rok)

Pieczęć Szkoły Podstawowej

__________________________________
Podpis i pieczęć imienna

