Jak przystąpić do programu

Jak przystąpić do programu W 2014/2015

Co zrobić żeby dzieci piły w szkole Mleko klasą?

Krok 1. Szkoła kontaktuje się z EUROMLEK
Krok 2. Podpisanie umowy z Euromlek przez dyrektora szkoły
Krok 3. Euromlek rejestruje szkołę w Agencji Rynku Rolnego
Krok 4. Dostawy mleka do szkoły

Dyrektor szkoły może przed rozpoczęciem każdego nowego semestru
rozwiązać umowę z obecnym dostawcą i podpisać ją z nowym.
Jeśli z jakiegoś powodu chciałbyś zmienić dotychczasową dostawę
mleka szkolnego zapytaj Euromlek o produkty z logo ”Mleko z
klasą”. Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl lub w Oddziałach
Terenowych Agencji Rynku Rolnego.
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Mleko za darmo lub za grosze

W roku szkolnym 2014/2015 każde dziecko ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez
trzy dni w tygodniu. W pozostałe dwa dni nauki szkolnej dziecko może otrzymywać odpłatnie mleko smakowe
lub białe. Wystarczy wziąć udział w programie "Mleko z klasą", by zapewnić dziecku dzienną porcję zdrowego
napoju.

Jak zorganizować dostawy mleka w szkole?

To bardzo proste!
1. Rodzice decydują jaki rodzaj mleka (odpłatny czy nieodpłatny) będzie piło dziecko.
2. Dyrektor wyznacza w szkole osobę odpowiedzialną za dostawy i dystrybucję mleka.
3. Wychowawca bądź skarbnik raz w miesiącu zbiera pieniądze na mleko smakowe.
4. Na przerwie po drugiej lekcji dyżurny odbiera mleko dla całej klasy

Warto pamiętać:

1. Szkoła nie musi spełniać żadnych specjalnych warunków co do przechowywanie mleka
2. Mleko nie musi być przechowywane w warunkach chłodniczych
3. Mleko ma długi termin przydatności do spożycia
4. Dostawy mleka nie muszą być organizowane trzy razy w tygodniu, im mniejsza szkoła tym rzadziej
prowadzone są dostawy np. raz na tydzień, 2 tygodnie lub miesiąc.
5. Wszystkie formalności załatwia dostawca.
6. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą mleka do szkoły.
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To nic nie kosztuje

Drodzy Rodzice,
Każde z Was może na zebraniu klasowym zgłosić do wychowawcy chęć przystąpienie do programu Mleko z
klasą. Można zwrócić się również do Trójki klasowej bądź Rady Rodziców, która przekaże tę informację
dyrektorowi szkoły.
Każde dziecko trzy razy w tygodniu dostanie za darmo kartonik mleka białego. Jeśli dziecko woli pić mleko
smakowe może dostawać je odpłatnie. Można również łączyć oba rodzaje mleka i przez trzy dni w tygodniu
wybierać bezpłatne mleko białe, a przez pozostałe dwa dni mleko smakowe.
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