
Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka  

i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze 

roku szkolnego 2018/2019 w ramach „Programu dla szkół” 

  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 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 2018 r., poz. 1468) publikuje 

informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno 

dziecko w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. 

Na podstawie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa informuje, że: 

• łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach 

komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wynosi 41 

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw 

do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 12 tygodni w I semestrze 

roku szkolnego 2018/2019 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje owoców i warzyw. 

• łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w 

ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wynosi 40 

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 2 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania mleka do ww. 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 12 tygodni w I semestrze roku 

szkolnego 2018/2019 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów 

mlecznych. 
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Komponent mleczny 

 

 

 
 

Produkty mleczne 

Minimalna liczba porcji  
obejmujących dany produkt 

 I semestr II semestr  

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. sera twarogowego (o masie netto co najmniej 150 g) 1 1 
 
 

 

 

Produkty owocowo-warzywne 

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. truskawek (o masie netto co najmniej  100 g) - 2 

op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 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 - 

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

5 4 

op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) 1 2 


