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Oto otwiera się nowy rozdział życia. Radości dzieci z nowej przygody często 
towarzyszy niepokój rodziców, którzy obawiają się, czy zdołają zachować 
kontrolę nad bezglutenową dietą swojej pociechy. Na ogół dzieci szybko 
uczą się odróżniać co wolno im jeść a czego nie. Jednak poza domem 
Twoje dziecko napotyka wiele nowych sytuacji i dlatego teraz bardziej niż 
kiedykolwiek dotąd jest istotne, aby osoby, które będą się nim zajmować, 
wiedziały o nietolerancji glutenu u Twojego dziecka oraz że jego rodzice 
są gotowi zaoferować personelowi szkoły lub przedszkola pomoc w tym 
zakresie.

Firma Dr. Schär udziela prostych wskazówek, jak sprawić, aby pobyt twojego 
dziecka w przedszkolu lub w szkole był bezpieczny i pełen radości. Czyni 
w formie zamieszczonych poniżej list zagadnień do omówienia. Dialog 
z nauczycielami, przedszkolankami oraz pracownikami kuchni należy 
podjąć jak najprędzej, aby każdy z nich miał czas dostosować się i lepiej 
przygotować się na nową sytuację.

Na krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego umów 
się na indywidualne spotkanie z nauczycielem szkolnym/
wychowawcą klasy lub z pedagogiem przedszkolnym. Aby 
przełamać lody, na spotkanie możesz przynieść przekąskę 
bezglutenową do spróbowania. Ale przede wszystkim bez 
pośpiechu omów z nim całą listę zagadnień.
To istotne, aby zaoferować konkretne rozwiązania (na 
przykład: materiały informacyjne, wstępnie przygotowaną 
potrawę lub danie), ponieważ Twoi rozmówcy nie będą 
się czuli zobowiązani do kłopotliwego podejmowania 
poszukiwań rozwiązań problemu od samego początku. 
Spróbuj zaangażować swoje dziecko w możliwie jak 
największym zakresie na etapie planowania i przygotowania, 
aby stało się odpowiedzialne, a także czuło się bezpieczne 
i niezależne w związku z zarządzaniem swoją nietolerancją 
glutenu. 
Listy zagadnień do omówienia zamieszczone na kolejnych 
stronach stanowią proste wytyczne, w jaki sposób 
przeprowadzić rozmowę z pracownikami przedszkola lub 
szkoły.

Przygotowanie do rozmowy

GOTOWY? START!

Poproś o rozmowę z radą nauczycieli oraz z rodzicami kolegów i koleżanek z klasy Twojego dziecka.

Zadbaj o skuteczną wymianę informacji podczas ważnych wydarzeń szkolnych.

Umów się na rozmowę z radą klasową oraz z nauczycielami towarzyszącymi dzieciom podczas wyjazdów i 
wycieczek szkolnych trwających dłużej niż jeden dzień.

Podczas roku szkolnego:

Poproś o rozmowę z pracownikami przedszkola / nauczycielami w szkole.

Poproś o rozmowę z pracownikami stołówki szkolnej.

Przed pójściem do przedszkola lub rozpoczęciem roku szkolnego:



PRZEKAŻ TREŚĆ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ CIEBIE ROZMÓW 
TWOJEMU DZIECKU, JEŻELI NIE BYŁO PRZY TYM OBECNE.

 Co to jest gluten i co to jest nietolerancja glutenu? Poinformuj krótko nauczyciela o tym, że Twoje dziecko 
cierpi na nietolerancję glutenu oraz jaki wpływ ma gluten na zdrowie Twojego dziecka. Unikaj używania terminologii 
medycznej. Wystarczy jeżeli podkreślisz, jak ważne jest ścisłe przestrzeganie właściwych zasad postępowania i 
odżywiania. Od razu dowiesz się, na ile Twój rozmówca zna ten temat. Jeżeli Cię o to poprosi, przekaż podstawowe 
informacje na temat nietolerancji glutenu.

 Moje dziecko reaguje w ten sposób. Pokrótce wyjaśnij, w jaki sposób gluten wpływa na zdrowie Twojego dziecka 
i jakie reakcje wywołuje u niego spożycie produktów zawierających gluten, nawet w niewielkiej ilości. Pamiętaj, aby 
przekazać Twoim rozmówcom główne numery kontaktowe, aby mogli pod nie zadzwonić w nagłej sytuacji.

 Nie wpadaj w panikę. Powiedz jasno, że dla dobra Twojego dziecka należy skrupulatnie przestrzegać zestawu 
zasad dotyczących postępowania i żywienia w czasie, gdy Twoje dziecko przebywa w szkole. Rozdaj Twoim rozmówcom 
niniejszą broszurę wraz z krótką notatką informacyjną oraz ulotką na temat głównych zasad zachowania higieny, jakie 
należy przyjąć w przypadku nietolerancji glutenu.

 „Nie” dla trzymania pod kloszem. Nauczyciel powinien wiedzieć, że nie ma powodu, aby czuć litość dla Twojego 
dziecka lub chronić je przed kontaktem z innymi dziećmi, ponieważ Twoje dziecko nie jest „chore”. Po prostu nie może 
jeść niektórych produktów spożywczych i musi zastępować je innymi produktami, które są pozbawione glutenu.

 Zanieczyszczenie glutenem w klasie. Wyjaśnij Twoim rozmówcom, że gluten jest obecny nie tylko w ziarnach 
zbóż i produktach spożywczych z nich wytworzonych, lecz jest także wykorzystywany jako „lepiszcze” w wielu różnych 
innych produktach i daniach. Przestrzeganie skrupulatnych zasad higieny zapobiega ryzyku zanieczyszczenia 
glutenem jedzenia Twojego dziecka.

 Odpowiadaj na pytania. Przedstaw nauczycielowi wszystkie niezbędne krótkie informacje i zasady, i odpowiedz na 
jego ewentualne pytania. Podaj jako przykład niektóre konkretne sytuacje, w których Twoje dziecko prawdopodobnie 
może mieć kontakt z glutenem (na przykład, w sytuacji, gdy dzieli się swoją przekąską z innymi dziećmi lub gdy 
okruszki z talerza dziecka siedzącego obok niego przypadkiem dostaną się na jego talerz podczas przyjęcia np. 
urodzinowego, itp.).

 Nie ma miejsca na improwizację. W przypadku wątpliwości na temat składników określonej potrawy lub dania, 
lepiej jest zapytać [dziecko/rodziców], czy dziecko może to jeść albo nie proponować jej dziecku. Nie ma potrzeby 
ryzykować proponując spróbowanie tylko troszeczkę, ponieważ niestety w przypadku nietolerancji glutenu stosowanie 
wyjątków od zasady nie jest możliwe.

 Wycieczki i imprezy szkolne. Podczas roku szkolnego, przedszkola i szkoły organizują zabawy w klasie, podczas 
których dzieci są częstowane jedzeniem. Jeżeli masz możliwość, zaoferuj, że kupisz bezglutenowy poczęstunek dla 
każdego: bezglutenową czekoladę, cukierki i smaczne przekąski.

 Przekazywanie wiedzy na temat nietolerancji glutenu. Rozważ wspólnie z nauczycielem, czy nie poinformować 
również innych nauczycieli o tym, że Twoje dziecko cierpi na nietolerancję glutenu. Możesz uczestniczyć w wyjaśnieniu 
tej sytuacji kolegom i koleżankom Twojego dziecka z klasy, na przykład organizując jednogodzinną lekcję na ten 
temat.

 Uświadomienie problemu rodzicom innych dzieci i nauczycielom. Bądź gotowy do kontaktu w celu udzielenia 
wyjaśnień i wymiany informacji z radą klasową/rodzicami innych dzieci/gronem pedagogicznym. Ustal z nauczycielem/
wychowawcą klasy harmonogram dalszych działań i przygotuj materiały informacyjne, na przykład ulotkę informacyjną 
zawierającą zestawienie podstawowych wytycznych. Nie skupiaj się na wyjaśnianiu problemu od strony medycznej, 
lecz raczej podkreśl, jak ważne jest skrupulatne przestrzeganie standardów postępowania, higieny i odżywiania. 
Twoim celem jest zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla Twojego dziecka, a nie odbycie konferencji na temat 
nietolerancji glutenu.

 Odwiedziny w stołówce szkolnej. Poproś nauczyciela, aby towarzyszył Ci podczas odwiedzin w stołówce szkolnej 
w celu przeprowadzenia rozmowy z pracownikami stołówki oraz zaproponuj, aby w przypadku wątpliwości zwracali 
się do Ciebie ze wszelkimi pytaniami. Im lepsza będzie Twoja komunikacja z pracownikami szkoły lub przedszkola, 
którzy zajmują się Twoim dzieckiem, tym łatwiejszy i przyjemniejszy będzie dla każdego spędzony w szkole dzień bez 
glutenu.

 Podziękuj wszystkim. Zawsze daj odczuć Twoim rozmówcom wdzięczność za ich poświęcenie. Aby Twoje dziecko 
mogło całkowicie beztrosko spędzić czas w szkole, musisz liczyć na efektywną i długotrwałą współpracę z innymi 
osobami.

PRZEDSZKOLA/SZKOŁY/LISTA KONTROLNA -
PIERWSZE SPOTKANIE



NA POCZĄTKU ZAWSZE POTRZEBA WŁOŻYĆ PEWIEN 
WYSIŁEK, ALE JUŻ ZA DRUGIM RAZEM BĘDZIESZ SIĘ CZUĆ 
DOBRZE PRZYGOTOWANY I WSZYSTKO PÓJDZIE GŁADKO 
JAK PO MAŚLE.

LISTA ZAGADNIEŃ DO ZAŁATWIENIA W PRZYPADKU
WYCIECZEK KLASOWYCH

ZAPLANUJ WCZEŚNIEJSZĄ ROZMOWĘ Z OPIEKUNAMI I NAUCZYCIELAMI I OMÓW Z NIMI NASTĘPUJĄCE 
PUNKTY W ZWIĄZKU Z WYCIECZKĄ:

 Jaka jest trasa wycieczki? W jakich sytuacjach będą spożywane posiłki? Jak został ułożony jadłospis?

 Czy osobie, która będzie przygotowywać posiłki, znane są problemy związane z nietolerancją glutenu? Czy z 
kierownikami restauracji można skontaktować się osobiście?

 Czy jest możliwe przekazanie przewodnikowi Twojego dziecka listy podstawowych standardów zachowania 
higieny w związku z przygotowywaniem posiłków bezglutenowych lub najlepiej, przesłanie jej pracownikom kuchni, 
aby uniknąć nieporozumień?

 Czy jest wystarczająco dużo miejsca na zabranie niezbędnych zapasów żywności [bezglutenowej]? 

Omów z Twoim dzieckiem każdy dzień wycieczki. Jeżeli możesz, to zapakuj oddzielnie jedzenie przeznaczone do 
spożycia każdego dnia.

 Czy jest szansa, aby przygotować posiłki bezglutenowe lub przystawki bezglutenowe dla każdego?  Przekaż 
nauczycielowi listę produktów spożywczych, które są dozwolone, ryzykowne i tych, które są kompletnie zabronione 
w przypadku nietolerancji glutenu.

 Czy kuchnia restauracji jest przygotowana na przygotowywanie potraw i dań bezglutenowych i odpowiednio 
wyposażona w tym celu?

 Zanim dzieci wyruszą na wycieczkę, warto skonsultować się pod kątem informacji na temat punktów sprzedaży 
oferujących asortyment produktów bezglutenowych, na przykład odwiedzając stronę internetową www.schaer.com.

 W przypadku dłuższego pobytu, przygotuj listę zakupów, którą Twoje dziecko może wziąć ze sobą.

 Przygotuj listę restauracji, pizzerii i lodziarni, które oferują jedzenie bezglutenowe w docelowym miejscu podróży. 
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy wgrać aplikację Schär Gluten Free. 

 W NAGŁEJ SYTUACJI. Przekaż opiekunom swój numer telefonu i powiedz im jakie są objawy, gdy Twoje dziecko 
przypadkowo zje pokarm zawierający gluten.

Wycieczki klasowe stanowią wyzwanie dla diety bezglutenowej Twojego dziecka. Planowania wymagają przede 
wszystkim podróże trwające więcej niż jeden dzień. Warto jest wyjaśnić, zaplanować 
i przygotować wszystko to, co można przygotować wcześniej, po to, aby Twoje dziecko nie musiało się martwić o 
posiłki bezglutenowe podczas wycieczki.

Jest bardzo ważne, aby każdy zrozumiał, jak ważne dla zdrowia Twojego dziecka jest skrupulatne przestrzeganie diety 
bezglutenowej. Niestety w tym przypadku nie można sobie pozwolić na błędy lub nieprawidłowości.



LISTA ZAGADNIEŃ - STOŁÓWKA SZKOLNA

 Co to jest gluten, co to jest nietolerancja glutenu? Pokrótce wyjaśnij, co to jest nietolerancja glutenu i wyraźnie 
podkreśl, że jakiekolwiek odstępstwa od diety bezglutenowej mają negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie 
Twojego dziecka. 

 Brak możliwości jakichkolwiek odstępstw. Poinformuj kucharza, oraz jeżeli jest to możliwe wszystkich pracowników 
kuchni, że przygotowywanie potraw bezglutenowych wiąże się z przyjęciem pewnych zasad higieny, od których nie są 
możliwe jakiekolwiek odstępstwa. 

 Dozwolone, ryzykowne, zabronione. Zasada ta w sposób jasny pokazuje, które dania, potrawy i składniki 
spożywcze są dozwolone w ramach diety bezglutenowej, a które nie. Jeżeli istnieje taka możliwość, wyraź chęć oceny 
każdego składnika wykorzystywanego do przygotowania obiadu, aby mieć pewność, że nie zawiera on glutenu, móc 
rozwiać ewentualne wątpliwości oraz uniknąć ryzyka popełnienia błędu. 

 Jadłospis bezglutenowy. Dowiedz się, czy został przygotowany jadłospis, który spełnia potrzeby żywieniowe osób 
cierpiących na nietolerancję glutenu lub czy istnieje szansa opracowania odrębnego jadłospisu dla Twojego dziecka. 

 Zasady dotyczące kuchni bezglutenowej. Rozdaj przyniesioną ze sobą ulotkę informacyjną i folder przedstawiający 
zasady przygotowywania potraw i dań bezglutenowych. Omów szczegółowo poszczególne punkty z kucharką lub 
kucharzem i staraj się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

 Wyposażenie. Dowiedz się, czy  na stołówce szkolnej istnieje już strefa przygotowywania posiłków bezglutenowych 
i podkreśl, jak ważne jest, aby zawsze przed przystąpieniem do przygotowywania posiłków bezglutenowych umyć 
ręce, a także wszystkie sprzęty i przybory kuchenne i powierzchnie robocze.

 Zanieczyszczenie glutenem. Musisz podkreślić, że nawet najdrobniejsza ilość glutenu wystarczy, aby zaszkodzić 
Twojemu dziecku i dlatego takie ważne jest mycie sprzętów i przyborów kuchennych.

 Oferowanie rozwiązań. Poinformuj wszystkich zainteresowanych, że zawsze jesteś dostępny, aby pomóc, udzielić 
wyjaśnień i zaoferować konkretne rozwiązania oraz że istnieje wiele bezglutenowych dań mrożonych, które ułatwiają 
pracę w kuchni.

JEŻELI UDA CI SIĘ WZBUDZIĆ ZAINTERESOWANIE KUCHARZA 
LUB KUCHARKI I NAUCZYCIELI ZAGADNIENIAMI ŻYWIENIA 
BEZGLUTENOWEGO, A TAKŻE JEŻELI CHCESZ DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ NA TEN TEMAT?

Odwiedź portal internetowy Dr. Schär. Otrzymasz tam 
dostęp do bezpłatnych przepisów, które zawsze się 
udają, oraz szereg ogólnych informacji, a ponadto 
skorzystać z wielu innych usług.

Umów się na osobistą rozmowę z pracownikami szkoły/przedszkola na krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
Przy okazji dowiedz się, czy pracownicy kuchni mają już doświadczenie z problemami związanymi z nietolerancją 
glutenu, co pomoże Ci przygotować się na spotkanie.
Jeżeli jest to możliwe przynieś na spotkanie przygotowaną przez siebie smaczną potrawę bezglutenową lub gotowy 
posiłek bezglutenowy do spróbowania.  Pozwoli Ci to zrozumieć, ile pracy będziesz musiał włożyć w wyjaśnienie 
problemu oraz wypracowanie dobrych rozwiązań, które zagwarantują Twojemu dziecku zachowanie w właściwy 
sposób diety bezglutenowej.
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