
2011 1.933.988 1.031.354 601.254

2010 1.977.351 1.089.288 634.809

2009 1.984.108 1.125.369 661.305

2008 2.006.008 1.174.777 694.672

2007 .2.270.742 1.332.383 768.420

2006 2.446.518 1.452.056 826.336

2005* 1.884.095 1.256.412 724.251

2004** 947.821 579.387

2003 1.054.462 656.179

2002 1.002.493 628.699

2001 701.130 433.620

* Program .Posiłek dla potrzebujących"
** W latach 2001 - 2004 dożywianiem objęci byli wyłącznie uczniowie

Minister Edukacji Narodowej także monitoruje realizację Programu. Zadania dla
Ministra Edukacji Narodowej zostały określone w w/w ustawie o ustanowieniu programu
wieloletniego .Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zgodnie z nią minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania monitoruje i upowszechnia o nim informacje, mając na uwadze
jego efektywną realizację w szkołach i placówkach oświatowych.

W styczniu 2006 L Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło monitorowanie
programu w szkołach i placówkach oświatowych. Monitoring przeprowadzany jest co pół
roku. Dane zbierane są z terenu wszystkich województw. Dotyczą one liczby szkół
i placówek oświatowych biorących udział w programie, liczby dzieci objętych pomocą, oceny
jakościowej i ilościowej posiłków a także warunków organizacji dożywiania. Dane
zestawiane są w tabelach, które opracowano na podstawie informacji z Systemu Informacji
Oświatowej oraz za pośrednictwem Kuratorów Oświaty zebranych na podstawie danych
z jednostek samorządu terytorialnego i wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich
i dotyczą poniższych aspektów programu:

Tabela 1. Struktura placówek uczestniczących w programie - pozwalająca na ocenę
liczby i rodzaju placówek biorących udział w programie,

Tabela 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem z podziałem na typy szkół
oraz formy wydawanych posiłków (całodzienne wyżywienie, pełny obiad, jedno gorące danie,
mleko, bułka/kanapka i inne),

Tabela nr 3. Organizacja dożywiania w szkołach i placówkach oświatowych - ocena
liczby i rodzaju placówek, w których:

a) zorganizowano dowóz posiłku,
b) z powodu braku możliwości dożywiania, dowozi się dzieci na posiłek,
c) planuje utworzenie punktów żywienia lub dożywiania w 2008 L,

d) doposażono punkty żywienia,
e) utworzono nowy punkt dożywiania, gdzie przyrządza się i wydaje posiłki,
f) utworzono nowy punkt dożywiania, gdzie wydaje się posiłki.
Od 2008 L MEN przekazuje tabele Kuratorom Oświaty w formie aplikacji

(w formacie Microsoft Office Excel 97), automatycznie dokonującego analizy wpisywanych
danych (sumowanie, wyliczanie procentów, itp.). Na stronach internetowych MEN


