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Panie/Panowie 
Dyrektorzy Szkół 
 
 
 
 Szanowni Państwo, 
 
 
 zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów,  

w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się1.  Realizacja tego 

zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach 

kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.  

 

 Uprzejmie informuję, że w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej 

można wykorzystać zasoby internetowego Narodowego Centrum Edukacji 

Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności 

i Żywienia. 

 

 Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej 

www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci  

i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych 

wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół. 

 

 W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy  

z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), 

czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy 

poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl 

 

 Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej 

konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą 

                                            
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz. U. poz. 356) 
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zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe 

nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości. 

 

 Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej  

oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu  

na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie 

nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej 

wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych. 

 

 

 Łączę wyrazy szacunku  
 
 

Alina Teresa Sarnecka 

Dyrektor 

Departament Podręczników, Programów i 

Innowacji 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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