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Jedz z głową

To program polityki prozdrowotnej:

• w zakresie zdrowego odżywiania,

• aktywności fizycznej, 

• profilaktyki chorób cywilizacyjnych,

• edukacji żywieniowej.

Inicjatorem programu jest Miasto Lublin, które 

w latach 2022-2024 przeznaczyło na jego realizację 

blisko 608 250 tys. złotych. 

Skierowany do:

• uczniów szkół podstawowych klas 1, 

• rodziców, 

• opiekunów, 

• nauczycieli,

• pracowników kuchni i stołówek 

szkolnych, 

• dyrektorów szkół. 

Tworzymy koalicję na rzecz zdrowia dzieci w zupełnie nowej jakości!
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Diagnoza potrzeb zdrowotnych
uczniów klas I

Ocena stanu zdrowia- dwukrotna diagnoza potrzeb zdrowotnych 
populacji uczniów klas I-III (badania w okresie IX – XII 2022 
roku oraz IX – XI. 2024 roku)

Gdzie?

• w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przez 
pielęgniarki Fundacji Medicover

• bezpieczne i nieinwazyjne ale będą wykonywane wyłącznie po wyrażeniu zgody 
przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

W jaki sposób?

Do badań wykorzystany zostanie Elektroniczny System Medycyny Szkolnej (ESMS). 
ESMS to nowatorski, a zarazem prosty w obsłudze system informatyczny dla pielęgniarek. 

W ramach diagnozy potrzeb zdrowotnych będą realizowane 3 badania:
• ocena masy i składu ciała (wagą do bioimpedancji), 
• ocena sprawności krążeniowo-oddechowej poprzez 3-minutowy tzw. Kasch-Pulse

Recovery Test,
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Dzięki ESMS pielęgniarka przekaże rodzicom raport o stanie zdrowia dziecka wraz z 
zaleceniami zdrowotnymi.
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Dedykowana platforma

Gdzie?

• www.jedz-z-glowa.pl

Dlaczego warto?

Nie trzeba wypełniać zgody
w wersji papierowej !

Możliwość pobrania wyników badań w wersji online 

Możliwość zapisu na warsztaty, webinaria i zajęcia sportowe

Możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla Twojego dziecka

Możliwość pobierania materiałów edukacyjnych 
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Diagnoza potrzeb zdrowotnych uczniów klas I

pomiar ciśnienia 

tętniczego

ocena masy 

i składu ciała

ocena sprawności 

krążeniowo-

oddechowej

FUNDACJA MEDICOVER



Działania edukacyjne 
skierowane do:

uczniów klas 1

rodziców/opiekunów

kadry pedagogicznej

dyrekcji szkół

kadry odpowiedzialnej            
za żywienie zbiorowe             
w szkołach
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Warsztaty dla uczniów:

Online:

warsztaty z dietetykiem                  
1x miesiąc

zajęcia sportowe                           
1x miesiąc

Stacjonarnie (ferie i wakacje):

warsztaty z psychologiem

warsztaty z dietetykiem

zajęcia sportowe
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Warsztaty dla 
opiekunów/nauczycieli:

Online:

Warsztaty z dietetykiem 2x miesiąc

spotkania z psychologiem 1x miesiąc

szkolenie dla nauczycieli w formie 

zdalnej - scenariusze lekcji (2023)

Stacjonarnie wspólnie z dziećmi 

(ferie i wakacje):

Warsztaty z dietetykiem

Warsztaty z psychologiem

Zajęcia sportowe
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Warsztaty dla środowiska 
szkolnego:

szkolenia teoretyczne                    
z elementami pracy 
warsztatowej dla dyrektorów 
szkół oraz pracowników 
stołówek szkolnych

webinary dla pracowników 
zajmujących się żywieniem 
zbiorowym w szkołach

3 letni cykl warsztatów                
w zakresie znaczenia zdrowego 
odżywiania dla zdrowia całego 

organizmu. 
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Zajęcia sportowe - FitSzkoła

Innowacyjne narzędzie                
dla nauczycieli

Opracowane przez ekspertów

Aktywność fizyczna atrakcyjna 
dla uczniów

Połączenie świata wirtualnego             

i rzeczywistego

30 minutowe treningi

Różne dyscypliny sportowe

Bez specjalistycznego sprzętu
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Konkurs plastyczny dla 
uczniów klas I, promujący 
zdrowe odżywianie

Aby zaangażować uczniów w popularyzowanie

wiedzy o zdrowej żywności i aktywnym stylu życia

3 krotnie zostanie zorganizowany konkurs

plastyczny z nagrodami.

Co roku z otrzymanych prac plastycznych 

przygotowujemy piękny kalendarz, który 

zostaje przekazany szkołom jako forma 

wsparcia działań charytatywnych.
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Konkurs dla pracowników
kuchni i stołówek szkolnych
na najlepszy jadłospis 
dekadowy

Konkurs ma na celu wyłonienie 

placówki, w której kuchnia najlepiej 

planuje i przygotowuje posiłki           

w świetle Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016.
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Agnieszka Skowrońska – Kierownik Programów Profilaktycznych 

agnieszka.skowronska@medicover.pl

519 532 591

Agnieszka Mierzwa – Koordynator Programu

agnieszka.mierzwa@medicover.pl

608 302 957
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