
Regulamin konkursu na sałatkę 

„Łatwa, zdrowa, kolorowa”. 

 

1.Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi ul. Łęczycka 23, zwana dalej Szkołą 

2. Adresat konkursu 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi 

3. Cele konkursu 

 Kształcenie umiejętności pracy w zespole i poczucia 

odpowiedzialności członków grupy za powierzone zadania 

 Propagowanie zdrowego stylu życia 

 Rozwijanie samodzielności 

 Zacieśnianie więzi społecznych/rodzinnych 

4. Przedmiot oceny konkursowej 

Jury będzie oceniać przygotowane potrawy w trzech kategoriach: 

zespoły klasowe z klas 1-3 i 4-6, zespoły rodzinne (rodzeństwo 

uczęszczające do SP5), biorąc pod uwagę zgodność z tematem 

konkursu: 

 Łatwość przygotowania, w tym rodzaj użytych narzędzi, 

bezpiecznych dla dzieci i młodzieży, 

 Zawartość składników odżywczych niezbędnych dla życia, 

prawidłowego rozwoju i zdrowia człowieka, 

 Wielokolorowość zastosowanych składników. 



Dodatkowo oceniane będą: 

 Walory smakowe, 

 Estetyka podania (porcjowania), 

 Zastosowanie polskich, regionalnych produktów na podstawie 

degustacji serwowanych jury sałatek. 

5. Zasady uczestnictwa w konkursie i nagrody. 

W konkursie mogą brać udział klasowe i rodzinne zespoły 2-3 

osobowe. Zespoły klasowe powinny być wyłonione w drodze eliminacji 

przeprowadzonych przez wychowawców klas na podstawie oceny 

zgłoszonych przepisów lub wewnętrznego konkursu. Zespoły rodzinne 

zostaną zakwalifikowane na podstawie zgłoszenia do nauczycieli 

prowadzących konkurs i rozmowy wstępnej. Każdy uczeń może wziąć 

udział w konkursie tylko jeden raz, czyli reprezentować albo klasę albo 

rodzinę.  

Nagrody w konkursie to punkty: 5 za I miejsca,  4 za II miejsca, 3 za III 

miejsca. Ponadto jury może wyróżnić sałatki przyznając 1 lub 2 

punkty. Ilość przyznanych miejsc I, II i III zależy od decyzji jury. Punkty 

przyznane w konkursie doliczane są do Karty Oceny Uczestnika 

Projektu w Konkursie na najaktywniejszego uczestnika projektu 

Comenius. 

6. Terminarz i sposób przeprowadzenia konkursu 

Wychowawcy klas wypełniają kartę zgłoszenia zespołu do udziału w 

konkursie w terminie do 15 marca 2012 roku. Kartę w wersji 



papierowej przekazują do pani Anny Marciniak lub Agnieszki 

Gołembiewskiej. 

Konkurs odbędzie się w dniu 21 marca w sali nr 54 o godzinie 8.30, a 

jego wyniki ogłoszone zostaną w trakcie święta wiosny oraz na stronie 

internetowej projektu Comenius. Każda drużyna zabezpiecza we 

własnym zakresie potrzebne składniki, narzędzia, naczynia i wykonuje 

sałatkę. Przygotowuje na piśmie przepis na sałatkę podając składniki i 

sposób wykonania. 

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Polskę na 

międzynarodowym konkursie organizowanym w czasie pobytu gości z 

zagranicy w ramach Olimpiady Szkół Partnerskich pod tym samym 

hasłem: „Sałatka łatwa, zdrowa, kolorowa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do konkursu na sałatkę pod hasłem 

„Smaczna, zdrowa, kolorowa” 

Po zapoznaniu z regulaminem, zgłaszam udział w konkursie: 

A zespół z klasy …………………… w składzie: 

L.P. Imię i nazwisko członka zespołu klasowego 

1.  

2.  

3.  

 

B zespół rodzinny w składzie: 

L.P. Imię i nazwisko członka zespołu rodzinnego Klasa 

1.   

2.   

3.   

 

Łódź, dn. ….. marca 2012 roku                     ……………………………………………………… 

podpis wychowawcy klasy  

lub opiekuna zespołu   

 

 

Do zgłoszenia dołączamy  przepis na sałatkę ze składnikami i sposobem wykonania 

jako  „Załącznik nr 2 do konkursu”                       


