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zgłoszeniowy projektów
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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:

ORG-

"Estetyczna, funkcjonalna i nowocześnie wyposażona stołówka to
jest TO! "
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie ul. 1 go Maja 66

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zglaszające;;o projekt:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane
projektu itp.)

koszty glćwne założenia i dzialania. które bęc/q podjęte do jego realizacji, cele projektu. adresaci

Celem projektu jest zakup nowego wyposażenia siołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 w Lubartowie. Obecnie w roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 1245
uczniów, z czego uczniowie: klas IV-VIII to 769 osób, klas I-III 321 osoby, oddziałów
"O" 50 przedszkolaków oraz klas gimnazjałnych stanowią 105 uczniów. Z tej liczby ok.
600 uczniów korzysta codziennie ( 5 dni w tygodniu) z możliwości zjedzenia ciepłego
posiłku. Niestety duża liczba dzieci spożywa swoje posiłki na stojąco z powodu braku
miejsca siedzącego.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 1'. o systemie oświaty stołówka szkolna stanowi
integralną część szkoły. Podstawowym jej celem jest dostarczanie uczniom gotowych do
spożycia posiłków 1 napojów, bezpiecznych pod względem jakości zdrowotnej oraz
zapewnienie higienicznych warunków umożliwiających ich spożycie.
Nasza stołówka szkolna funkcjonuje bez kapitalnego remontu od początku istnienia
szkoły tj. od roku 1983, mimo wielokrotnych, niestety bezskutecznych starań o pozyskanie
środków finansowych na ten cel.
Przedmiotowa stołówka bazuje zatem na wyposażeniu z lat 80. Mimo, że aktualnie mamy
XXI wiek, uczniowie naszej szkoły korzystają z 65 sztuk stolików zakupionych ponad 35
lat temu. Pragnę zaznaczyć, iż ja jako absolwentka Szkoly Podstawowej Nr 3 z roku 1996
jadłam posiłki na tych samych stolikach, na których aktualnie jedzą obiady moje dzieci.

",

Warto wskazać, że oprócz starych, zużytych stołów społeczność szkolna korzysta także z
260 sztuk krzeseł. Część krzeseł (ok. 110 sztuk) udało się kilka lat temu wymienić na
krzesła plastikowe, które jednak z uwagi na wysoka częstotliwość ich używania, są aktualnie
już zużyte.
Podstawowe wyposażenia każdej, dobrze wyposażonej i funkcjonalnej stołówki to także
takie funkcjonalne rzeczy jak tace, obrusy oraz kosze na śmieci. Te elementy poprawią
użyteczność miejsca oraz jego estetykę, dając uczniom poczucie komfortu przebywania w
stołówce szkolnej.
Podsumowując,

planowane działania w ranlach projektu to zakup

1. stolików w liczbie 65 sztuk, w cenie jednostkowej
sumę 20735,00 zł

319 zł , co całościowo daje

2.
3.

krzesełek w łiczbie 260 sztuk, każde w cenie 150 zł, co daje sumę 39 000,00 zł
tac w liczbie 200 sztuk w cenie jednostkowej
30,00 zł co razem daję sumę
6000,00 zł
4. obrusów na stoliki szkolne w liczbie 65 sztuk
każdy w cenie 40,00 co
całościowo daje sumę 2600,00
5. koszy na śmieci w liczbie 3 sztuk, w cenie jednostkowej
140 zł, co daje sumę
420 zł
Koszt całkowity

projektu

to 68 755,00 zł .

Jednocześnie wnioskodawca
informuję, że uzyskał dekłarację
od dyrekcji szkoły, która
zobowiązuje się po zakupie planowanego wyposażenia do odmalowana
całej stołówki
szkolnej, aby wraz z nowym wyposażaniem
stanowiła kolorowe, przyjazne i estetyczne
wnętrze w szkole.

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiq:e. komu będzie służyl, dlaczego należy

f!.O

zrealizować

ilp .)

Uzasadniając
potrzebę realizacji projektu wskazuję, że z badania "Ocena stanu szkolnych
stołówek" przeprowadzonego
na potrzeby programu "Extra Szkolna Stołówka" wynika
jednoznacznie,
że 66 proc. dzieci jada obiady w szkolnych stołówkach,
ale co trzecie
dziecko nie zjada calej porcji posiłku. Na niedojadanie
ma wpływ m.in. zbyt mała ilość
czasu na zjedzenie posiłku (36 proc.) oraz względy estetyczne - nieapetycznie
podane
posiłki, niewystarczająca
ilość miejsca, mało estetyczne wnętrze stołówki. Badanie to
pokazuje, że 32 proc. rodziców uważa, że stołówka nie jest komfortowym
miejscem do
zjedzenia
posiłku.
Wśród
mankamentów
badani
rodzice
wskazują
braki
w
funkcjonalności,
zbyt małą przestrzeń
stołówki,
brak komfortowego
miejsca
do
zjedzenia
posiłku, brak wystarczającej
liczby miejsc siedzących
czy niedopasowanie
wysokości stołów i krzeseł do wieku dzieci oraz za małą przestrzeń przy stole. Ankietowani
zwracają
także uwagę na braki w wyposażeniu:
brak serwetek papierowych
i tac oraz
nieestetyczne
wnętrze stołówki.
Estetyczna,
funkcjonalna
l nowocześnie
wyposażona
stołówka
to miejsce gdzie
uczniowie będą mogli w przyjaznej
atmosferze zjeść posiłek i która umożliwi im także
wspólne przeżywanie
tych momentów, dzięki czemu będą budować wzajemne relacje.

Źródlo .' https://vvww.porlalsamorzad01,vy.pl/edukacja/problem-ze-szkolnymistolowkami, 106862. html

'.

Uzasadniając
konieczność
realizacji projektu informuję także,
że nasza społeczność
szklona samodzielnie
podjęła
się trudu zdobycia środków
finansowych
na remont
stołówki, zgłaszając w roku szkolny 2017/2018
swój udział w konkursie
"Extra szkolna
stołówka Delmą Extra" . Staraniem rodziców, dzieci, dyrektora i grona pedagogicznego
nasza szkoła uzyskując niebagatelną
liczbę 507 910 głosów wywalczyła w konkursie
5
miejsce,
które
teoretycznie
gwarantowało
dofinansowanie
remontu
stołówki
Niestety decyzj ą jury dofi nansowanie otrzymała inna szkoła.

Źródło:
hltp://przegladlubarlowski.pl/informacje/21416/mieli-miejsce-na-podium-alenowej-stolowki-w-sp i-nie-bedzie
Jako wnioskodawca
chcę by inicjatywa poprawy funkcjonalności
stołówki,
jednej z
największych szkół w mieście była ważnym zadanie stojącym przez całą nasza społecznością

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołqczyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Badanie "Ocena stanu szkolnych stołówek" marzec 20 J 8
Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane wformularzu informacje sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym. i faktycznym.
Data i podpis zgłaszajqcego projekt:
5.12.2018
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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Sba~ SCOlÓWBl( w sz..koldch
poqsccu~owych WPbbs<ce
RAPORT
Jak wynika z badania "Ocena stanu szkolnych stołówek:", przeprowadzonego na potrzeby programu
"Extra Szkolna Stołówka" w marcu 2018 r. wśród rodziców uczniów szkół podstawowych Z klas 1-7,
2/3 uczniów szkól podstawowych jada obiady w szkolnych stolówkach. Jednak dla zdecydowanej
większości ankietowanych rodziców stan stołówek nie ma znaczenia przy wyborze szkoły, nie jest
także przedmiotem rozmów z dziećmi. Ponadto ponad 1/3 uczniów jedzących obiady w stołówce
nie zjada całej porcji posiłku. Wśród przyczyn niedojadania znajdują się zbyt mała ilość czasu na
zjedzenie posiłku oraz aspekty funkcjonalne i estetyczne związane ze stanem stołówki.

CELE
Glównym celem badania było poznanie opinii rodziców UCZl1l0W klas 1-7 szkól podstawowych
w Polsce na temat stołówek w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.

METODA
Technika badania:

Przebieg wywiadu:

Próba:

Termin realizacji wywiadów:

(ATI

W sytuacji, gdy badany rodzic posiadaŁ więcej

N=253,

16- 21 marca 2018 r.

niż jedno dziecko w szkole podstawowej,
wywiad dotyczył losowo dobranego dziecka.

dobór losowy,
cala Polska

WYNIKI

1. WIEDZA NA TEMAT STANU SZKOLNEJ STOŁÓWKI
Co piąty rodzic (18%) dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-7) nie wie, jaki jest stan stołówki w szkole jego dziecka. Brak wiedzy deklaruje:
• 15% rodziców uczniów klas 1- 3
• 21 % rodziców uczniów klas 4-7

'.
Co piąty rodzic dzieci w Wieku szkolnym (klasy 1-7)
nie wie, jaki jest stan stołówki w szkole jego dziecka
Rodzice dzieci klas 1-3

Rodzice dzieci klas 4-7

Rodzice przyznają. że nie zawsze wiedzą, jaki
jest stan szkolnych stołówek. Oznacza lo, że
nie mają świadomości, w jakich warunkach
ich dziecko spożywa obiady, czy ma dostęp do
dystrybutorów z wodą, czy może zjeść drugre
śniadame przy stoliku, Wreszcie, czy uczy się
właściwych zachowań związanych z jedzeniem,
IN tym niemarnawania
żywności. Te kwestie
odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przyjaznego wizerunku miejsca, które swoją funkcjo,
nalnością i estetyką zachęca dzieci do przebywania w takim otoczeniu.

2. OCENASZKOLNEJ STOŁÓWKI
Nię.rnąl co'trZeclrogzif

uważa,że stalówka nie jest komfortowym rniejscem, w którym dziecko może zjeść posiłek albo nie ma
na tep tema~Wiedty·Dekl~~uj~to:
• 27% rod:iJcówl.lczriiówklas 1
35% rodziców ucznióW klas 4-7
32;'0 rodziców uważa, że stołówka nie jest komfortowym miejscem
do zjedzenia posiłku albo nie ma na ten temat Wiedzy
Banki Żywrtości na co dzień współpracują
z wieptacówkarm
szkolnymi.
Dlatego wierny
te? jak.. v.'/glądają stolówki w takich obiektach,
,'Aamy świadomość.
czego w nich brakuje i co
w ich funkcjonowaniu
można poprawić,
żeby
zapewnić dzieciom większy komfort korzystania
z pornieszczeń.
Uczniowie powinni mieć w stoIówce nie tylko możliwość zjedzenia obiadu, ale
też I11Hego spędzenia czasu. w przyjaznym otoczeniu. Wspólne jedzenie to przecież coś więcej
niż spożywanie posiłku, to także ważny aspekt
życia społecznego w szkole, slużący nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu
relacji.

toina

Rodzice dzieci klas 1-3

Rodzice dzieci klas 4-7

3.\AfPl YW WYGLĄDU STOŁÓWKI NA WYBÓR SZKOŁY
ldecydOWilna większość rodziców'(95%), zarówno uczniów młodszych (klasy 1-3), jak i starszych (klasy 4-7), nie brała pod
uwagę stanu 5zkq.~nejstołówki przy wYborze szkoły

Jako partner społeczny programu
"Extra Szkolna
Stoiówka" przyjrzeliśmy
się uważniej stalówkom,
które funkcjonują w polskich szkołach. "',imy wrażeme, ze nie przywlązuje się do nich wagi. Nliej::.ce,
w którym dztecko spożywa posiłek, powinno byc
bezpieczne.
estetyczne i zachęcające do jedzenia,
VI widu polskich "kotach podstawowych stołćwka
to pomieszczenie
podobne do szkolnej klasy, do
którego uClniowie przychodzą na chwilę i w którym w pośpiechu zjadają obiad, często dodatkowo
ponaglani przez dzwonek na lekcję. Nie sprzyja to
kształtowaniu
właścfwych nawyków żywieniowych
i utrzymywaniu
więzi społecznych.
Wręcz przeciwi nie - może powodować
u uczniów niechęć związaną z korzystaniem ze stolówki i przyczyniać się do '
marnowania żywności w szkotach.

5%

<

W ogóle

o tym

.;~!~
.n:X~~?!~\?).n:
...."'23%

iYwANłE O~IADÓvV W SZKOLE
Dwie trzecie (65~\;Jdzieci rodziców piorących udzial w.badanio jada obiady w szkolnych stalówkach, ale co trzecie dziecko (35%)
nie 7.jada\:illej porcji ppsilku. O niedojadaniu szkolnych obiadów przez dzieci mówi 37% ankietowanych rodziców uczniów z klas
1-} oraz 3?~;ar:kiętow~llych rodziców uczniów z klas 4-7.
'

Niedojadanie
posiłków w szkole to problem,
"a
który jako Banki Żywności pragniemy zwrócić :
szczególną uwagę, Ze zjawiskiem marnowania
je' '
dzenia walczymy od lat, także poprzez edukację.
Chcielibyśmy; aby szkoty, gdzie kształcenie jest
podstawą dzialanla, wspierały nas w tym zakresie,
ucząc najmlodsrych
prawidłowych
postaw. Dzieci
sł świadome problemu, same przyznają,
że marnują żywność, potrafią też określić czy robią to
rzadko, często czy bil rdzo często", Warto ten fakt.
v'Iykor7.ystac. w budowaniu pozytY'A'nych wzorców:
; stworzyć UC7.n1om komtortowe
oraz optymalne
warunki korzystania
ze stalówki,
by zapobiegać
I

rnernowaniu

żywności .

• Żródto: dr In1.. Mi\ria Teresu Kowalewska.
ttość marnowanej żywności oruz 7.Wią7.i\nydl z maruowanlem
po:i.ywll~nia .
strat wybranych
składników
odżY' ..:czych przez mtodztez ,
SGGW, Sanki Żvwnośct. 2016.

5. POWODY NIEDOJADANIA OBIADÓW
Jednym z powodów niedojadania obiadów, na co wskazuje co trzeci z ankietowanych
rodziców dzieci ze szkól podstawowych (36%), jest zbyt mała ilość czasu na zjedzenie
posilku. W większym stopniu uważają tak rodzice starszych uczniów z klas 4-7 (40%).
Wśród innych powodów znajdują się m. in. względy estetyczne i funkcjonalne, takie
jak: nieestetycznie podane posiłki, nieestetyczne wnętrze stołówki, niewystarczająca
itcść miejsca przy stole.

W wielu szkotach wszyscy uczniowie jedzą
obiad w trakcie tej samej przerwy obiadowej.
VI praktyce oznacza to, że w jednej chwili
Vi kolejce
do okienka, w którym wydawane są
obiady, ustawia się wiele osób. Dzieci przermeszczają się w zatłoczonym pomieszczeniu
z tacami, na których niosą obiad - nietrudno
sobie wyobrazić. jak łatwo w takich warunkach
popchnąć kogoś czy wylać zupę. Szukając czasem z trudem wolnego miejsca przy stoliku,
uczniowie tracą cenne minuty z krótkiej prze"
rwy obiadowej i w efekcie często niedojadają.
Jak wynika z badania wplyw na to ma także nieestetyczne wnętrze stotówki, które nie zachęca
do spędzania w niej czasu.

6. OCENA DŁUGOŚCI PRZERWY
Aż 35% ankietowanych rodziców uczniów szkól podstawowych twierdzi.
niewystarczająco długa, by dziecko moglo komfortowo zjeść obiad.

Nie wiem

Tak

...........................

....... 59%

że przerwa. obiadowa

w szkole dziecka jest

o tym, że jedzenie w pośpiechu nie jest zdrowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Inną konsekwencją
zbyt krótkiej
przerwy obiadowej
jest zostawianie
przez uczniów nicdojedzonych posilków, co przyczynia się do marnawa
nia żywności.

"

Nie
..'
...........................

J

35%

7. MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE SZKOLNEJ STOŁÓWKI
POZA PRZERWĄ OBIADOWĄ
Rodzice sygnalizują, że problematyczne jest korzystanie ze stotówki poza przerwą obiadową. 42% ankietowanych rodziców
uważa, że dziecko nie ma możliwości skorzystania ze stotówki w czasie innym niż przerwa obiadowa, a co piąty rodzic (19%)
nie ma wiedzy na ten temat.
Zdecydowanie częściej dostępność szkolnej stołówki poza przerwą obiadową deklarują rodzice dzieci uczęszczających do szkól
na terenach wiejskich (49%). W miastach powyżej 200 tys. mieszkańców możliwość skorzystania ze stołówki poza przerwą
obiadową sygnalizuje jedynie co trzeci rodzic (29%).

'.
Przyjazna
stolówka
to miejsce,
w którym
uczniowie mogą w bezpiecznych
i komfortowych warunkach zjeść nie tylko obiad, ale także
drugie śniadanie czy podwieczorek. To sprzyja
kształtowaniu wiaściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci.

Nie wiem
.........................
19%
".

.........
1~.~ ···.
39%
; t

f

•

••

:

8. OBSZARYPROBliEIV~OVlE-FUNKCJONALNOŚĆ
Wśród mankamentów

szkolnych stołówek, sygnalizowanych

ankietowanym
•
•
•
•

I ES~rETYKA

~odzicom przez dzieci, znajdują

się:

brak serwetek papie\owych,
brak tac,
niedopasowanie wysokości stołów i krzeset do wieku dzieci,
nieestetyczne
wnętrze stołówki.

Wśród mankamentów szkolnych stołówek, sygnalizowanych
ankietowanym rodzicom przez dzieci, inajdują się:
Przyjazna st.d{)v",'ka to taka, w której dzi(·(!
fiWgd, spokojnie
i komrcrrowo
zjeść pnsilek.

{stulne

są zarówno

wlględy

funkcjonalne,

jak i estetyczne tĄkiego pomieszczenia.
A te,
ji1k wynika z badania.
nierzadko pozostawiaJą wiele do życzenia. Uczniowie wspominają
o z0yt !TiJtej ilosc: miejsc siedzących, za olugid, kolejkach do odbioru obiadu, a nilwet
braku tac czy serwetek papierowych.

9. TEiAAT WYGLĄDU SZKOLNEJ STOŁÓWKI W ROZMOWACH Z DZIECKIErA
Chcćż bada'liawynil,a,

teniat

że obiady w szkolnej stotówce je lI3 uczniów, a zdecydowana większość ankietowanych rodziców (8Tt)
a w szkole-pojawia się w rozmowach z dzieckiem, to jednak kwestia wyglądu szkolnej stolówki
polskjch domów (73)'b) Ili~ jest poruszana.'
'

Z badania przeprowadzonego
na potrzeby programu "Extra Szkolna Stołówka" wynika, że co
drugie dziecko jada obiady w szkole. Rodziceprzyznają,
że choć rozmawiają z dziećmi na
temat źy\.vien:a w szkole. to nie poruszają
~i5pe!<tti związanego z wyglądem szkolnej stolówk). Mo!..e to oznaczać, Że nie przywiązują do
tego zbyt dużej \..•.
agi, choć z pewnością większość dorosłych doskonale zdaje sobie sprawę
~~ t t\y'>; jak duży wpływ na komfort jedzenia
:]1,1 €sretyka miejsca, Szkolna stołówka to przeciel pornieszcżenie, w którym najmłodsi uczą
się jedzenia w gronie osób innych niż rodzina,
przygotowują się do funkcjonowania
w śwtecie
i nabywają nOVJYchumiejętności.
Warto zadbać
to, by w przvszlośct skojarzenia z miejscami

Nie

Tak
.....................
~...
27%

°

wspólnego żywienia byŁy pozytywne.

WNIOSKI
Dla zdecydowanej
większości rodziców UCD1iów uczęszczającycr: do szkól podstawowych w Polsce stan szkolnej sto" łówki nie jest kryterium, które biorą pod uwagę, wybierając
szkolę dla dziecka, mimo że 2/3 rodziców deklaruje jedzenie obiadów w szkole przez ich dzieci.

• Istotnym

problemem

wydaje

Niemal co dziesrąty

z badanych

rodziców

dziecko skarżyło się na warunki panujące

przyznaje,

"że

w stołówce szkol-

nej. Skargi dotyczą przede wszystkim kwestii związanych
»I
»

brakiem komfortowego miejsca do zjedzenia
ograniczoną WIelkością stalówki,
niewystarczającą
ilością miejsc,
zbyt małymi stołami,
brakiem tac i serwetek,
kolejkami po odbiór obiadu.

z:

posiłku,

.»
się także kwestia nicdojadaRodzice przyznają, że
li
mają wiedzę w tym zakresie, rozmawiają z dziećmi na te»
mat żywienia w szkole, jednak w rozmowach nie pojawiają
,I
się tematy związane z wyglądem stolówki.
• Co trzeci rodzic uważa, że dtugość przerwy obiadowej
• Jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn niedojadania
w szkole me jest wystarczająca
do komfortowego spożycia
positków przez uczniów jest krótka przerwa. Dla rodziców
posilku przez dziecko.
'istotną kwestią jest także niedostępność stołówki poza przerwą obiadową,

ma posiłków w szkolnych stołówkach.

BadJ.oie "OC(~nastanu szkolnych stołówek?" zostało przeprowadzone ru\ p()tl7..~by programu

"b:.tr7.l.

Szkolna StołóvA<-a"·wmarcu 1.018 r. wśród rodziców uczniów szkół podstawowych

7.

klas }-7.

