
udostępniona jest na pełna informacja o zasadach Programu jego zmianach i możliwościach
korzystania z pomocy, rozszerzając tym samym grupę odbiorców informacji o odbiorców
korzystających z elektronicznych systemów przekazu. Na spotkaniach Ministra Edukacji
Narodowej z Kuratorami Oświaty przekazywane są szczegółowe wyniki monitoringu a także
wskazuje się na konieczność promocji programu oraz informowania o zasadach i możliwości
korzystania z niego w szkołach i w gminach. Szczególną uwagę zwraca się na zasady
dotyczące realizacji Programu w szkołach, które zostały określone rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania".

Poniższej przedstawiam informacje dotyczące realizacji programu "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" zbierane przez resort edukacji za 2012 rok.

W roku 2012 w Programie wzięło udział 26.231 szkół i placówek oświatowych, co
stanowi 63,71% ogólnej liczby szkół i placówek oświatowych w skali kraju, w tym 6.394
przedszkoli, co stanowi 67,00% ogółu tych placówek, 1. 661 szkół podstawowych, w tym
z oddziałami przedszkolnymi (86,51%), 5.725 gimnazjów (78,10%) oraz 1.795 szkół
ponadgimnazjalnych (19,80% ogółu szkół tego typu w skali kraju). Z powyższego
zestawienia wynika, że z pomocy w tym zakresie, podobnie jak w latach ubiegłych naj liczniej
korzystają szkoły podstawowe oraz przedszkola.

W 2012 r. z Programu korzystało 628.808 dzieci i młodzieży, co stanowi 11,70%
wszystkich uczniów w skali kraju, w tym:

• 112.110 dzieci objętych edukacją przedszkolną uczęszczających do
przedszkola, oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego (10,34%
dzieci w Polsce objętych edukacją przedszkolną),

• 352.596 uczniów szkół podstawowych (17,76% uczniów w tej grupie
wiekowej),

• 137.650 uczniów gimnazjów (12,94% uczniów w tej grupie wiekowej),
• 26.456 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2,10% uczniów w tej grupie

wiekowej).
Z powyższego zestawienia wynika, że największym stopniu z pomocy tej korzystali

uczniowie ze szkół podstawowych, kolejno w gimnazjach i w przedszkolach (w tym
w oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego).

Najbardziej rozpowszechnioną formą posiłku był pełny obiad i jedno danie gorące.
Dla 112.110 dzieci objętych edukacją przedszkolną wydano 193.050 posiłków

w różnych formach.
Dla 352.596 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wydano 581.501

rodzajów posiłków.
Dla 137.650 uczniów uczęszczających do gimnazjum wydano 247.726 rodzajów

posiłków.
Dla 26.452 uczniów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej wydano 46.976

rodzajów posiłków.

Wśród rozwiązań organizacyjnych podjętych w poszczególnych szkołach
i placówkach oświatowych w celu ułatwienia korzystania z posiłków przeważa dowóz posiłku
do placówki oraz doposażenie istniejącego już punktu żywienia. Zorganizowano dowóz
posiłku w 7.371 jednostkach systemu oświaty, w tym w:

• 537 przedszkolach, w tym na wsi 388,
• 390 innych formach przedszkolnych, w tym 448 na wsi,
• 4.712 szkołach podstawowych, w tym na wsi 4053,
• 1.577 gimnazjach, w tym na wsi 1.213,


