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Sprawozdanie 
z działalności Fundacji 

„Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” 
w okresie 01.01.- 31.12.2011 

 
 
W 2011 roku Fundacja podjęła szereg inicjatyw i działao zgodnych z celami 
statutowymi Fundacji, promując spożycie mleka i jego przetworów wśród dzieci i 
młodzieży, szczególnie mleka o najwyższej jakości tj. mleka świeżego 
pasteryzowanego. 
 
 
 
Przykłady inicjatyw i działao: 
 

1. Współpraca z Agencją Rynku Rolnego oraz Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji programu dopłat z Unii Europejskiej 
do spożycia mleka i przetworów mlecznych przez dzieci oraz młodzież 
w placówkach oświatowych – prof. dr hab.  Andrzej Lenart, 
przedstawiciele Fundacji. 

 
2. Promocja programu dopłat z Unii Europejskiej w ramach działao 

wieloletnich Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” – 
przedstawiciele Fundacji. 

 
3. Promocja programu dopłat z Unii Europejskiej wśród producentów mleka 

–spotkania, udział w dyskusjach - prof. dr hab. Andrzej Lenart. 
 

4. Promocja programu Fundacji „Mleko w Szkole” w skali międzynarodowej. 
Współpraca z FAO – stała baza danych o programie „Mleko w Szkole” 
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na świecie, sprawozdania z organizacji Światowego Dnia Mleka 
oraz Światowego Dnia Mleka w Szkole Podstawowej w Otwocku w 2011 r. 
– prof. dr hab. Stanisław Berger. 

 
     6. Obchody Światowego Dnia Mleka podczas Dni SGGW w Warszawie w dniach 

20-21 maja 2011 r., między innymi poprzez promocję produktów 
mleczarskich wraz z Producentem OSM Garwolin – prof. dr hab. Stanisław 
Berger, prof. dr hab. Andrzej Lenart, przedstawiciele Fundacji. 

 
7. Spotkania z działaczami samorządowymi, dyrektorami szkół, nauczycielami 

oraz uczniami w celu promocji picia mleka oraz jogurtu w szkołach – 
przedstawiciele Fundacji. 

 
8. Udział merytoryczny w tworzeniu sieci „Partnerów Programu”, którzy 

na terenie placówek oświatowych realizują program „Mleko w Szkole” 
w ramach dopłat z funduszy UE. Projekt jest realizowany wspólnie 
przez Fundację, Elopak oraz producentów produktów szkolnych ze znakiem 
„Doskonałego Mleka” – przedstawiciele Fundacji. 

 
9. Aktualizacja i administracja strony internetowej www.mlekowszkole.pl. 

Rozwijanie funkcji newslettera, dzięki któremu pedagodzy, dyrektorzy i 
inne zainteresowane osoby otrzymują najświeższe informacje dotyczące 
aktywności, wydarzeo, konkursów przeprowadzanych w ramach Programu. 
W newsletterze są również umieszczane informacje na temat właściwości 
odżywczych mleka i jego przetworów – przedstawiciele Fundacji. 

 
10.  Udział merytoryczny w przygotowywaniu plakatów, kalendarzy oraz ulotek 

promujących program „Mleko w Szkole” oraz spożywanie mleka świeżego 
i jogurtu pitnego przez dzieci oraz młodzież – prof. dr hab. S. Berger, prof. 
dr hab. W. Cichy, prof. dr hab. R. Cichon, prof. dr hab. A. Lenart oraz 
przedstawiciele Fundacji. 

 
11.  Wizyty i degustacje w szkołach w celu promocji oraz kontroli 

prawidłowości realizacji programu „Mleko w Szkole” -  przedstawiciele 
Fundacji. 
 

12. Udział w tzw. „pogadance” na temat właściwości odżywczych mleka i 
produktów nabiałowych w szkołach podstawowych w dzielnicy Warszawy 
Wawer oraz Otwocku w 2011r. - prof. dr hab. S. Berger,                             
prof. dr hab. A. Lenart. 
 
 

http://www.mlekowszkole.pl/
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13.  Stały nadzór nad prawidłową jakością mleka szkolnego oraz jogurtu 
we współpracy z laboratorium Silliker i Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną, propagowanie procedur dystrybucji mleka w Programie 
„Mleko w Szkole” – prof. dr hab. Andrzej Lenart oraz przedstawiciele 
Fundacji. 

 

14.  Merytoryczne wsparcie akcji wyposażania szkół w urządzenia chłodnicze w 
trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości produktów trafiających do szkół 
w ramach programu „Mleko w Szkole” – przedstawiciele Fundacji. 
 

15.  Nadzór nad standardami i praktyką produkcyjną pitnego jogurtu 
dostępnego w ramach programu „Mleko w Szkole” – BiFi - przedstawiciele 
Fundacji. 
 

16. Zorganizowanie i udział w VIII Wojewódzkich Młodzieżowych Spotkaniach 
Żywieniowych, które odbyły się w 16 listopada 2011 roku w Zespole Szkół 
Gastronomicznych im Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy – prof. dr hab. 
R. Cichon, przedstawiciele Fundacji. 
 

17.  Spotkania szkoleniowe Partnerów programu „Mleko w Szkole” w Zielonce, 
27-28 maja  oraz w Ryni , 1–2 grudnia 2011 r. – prof. dr hab. Andrzej Lenart, 
prof. dr hab. W. Cichy oraz przedstawiciele Fundacji. 
 

18.  Przeprowadzenie drugiej części konkursu opartego na konspektach lekcji 
WF pod nazwą „Doskonały Nauczyciel WF” i patronatem Fundacji trwająca 
od lutego do maja 2011r. – przedstawiciele Fundacji. 

 
19. Konkurs plastyczny „Bardzo mleczny kartonik” skierowany do uczniów. 

Zadaniem konkursowym było przesłanie propozycji szaty graficznej 
przygotowanej na konturze kartonika – prof. dr hab. Andrzej Lenart oraz 
przedstawiciele Fundacji. 
 

20. Nawiązanie kontaktu z redakcją „Głosu Nauczycielskiego”, którego 
konsekwencją jest objęcie programu „Mleko w Szkole” na rok 2011/2012 
patronatem tego tytułu – przedstawiciele Fundacji. 
 

21. Emisja artykułów promujących picie mleka oraz nawiązujących do 
medycznych aspektów związanych z jego spożywaniem na łamach „Głosu 
Nauczycielskiego” w maju 2011 r. – prof. dr hab. W. Cichy oraz 
przedstawiciele Fundacji. 
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22. Udział w tzw. „pogadance” na temat właściwości odżywczych mleka i 
produktów nabiałowych w szkołach podstawowych w dzielnicy Warszawy 
Wawer oraz Otwocku w 2011r. - prof. dr hab. S. Berger,                             
prof. dr hab. A. Lenart. 
 

23. Przygotowanie oraz praktyczna realizacja koncepcji informatora/broszury z 
okazji 10-lecia Fundacji. Dystrybucja publikacji do szkół, partnerów, 
organizacji społecznych, rządowych i międzynarodowych – prof. dr hab. 
Andrzej Lenart, prof. dr hab. Stanisław Berger, Rada Fundacji oraz 
przedstawiciele Fundacji. 
 

 
 
 

Prezes Fundacji 
 

Prof. dr hab. Andrzej Lenart 


