
Załącznik nr 1  

 

REGULAMIN KONKURSU  „KUCHNIA PODHALAŃSKA” 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wymagania :  

 

* Posiadać orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego,  być  uczniem  szkoły  branżowej w zawodzie 

“Kucharz”,  “Cukiernik”  

 

* Opisać  region “Podhale “ i tradycje kuchni podhalańskiej ( od 10 do 15 zdań maksymalnie)  

 

* Napisać 1 wybraną  przez siebie recepturę na potrawę kuchni podhalańskiej ( składniki oraz sposób 

wykonania tej potrawy)  

 

* Wkleić 1 zdjęcie tej potrawy ( nie trzeba jej samodzielnie wykonywać)  

 

* Przetłumaczyć  podane  składniki  na  język  niemiecki  lub  angielski ( wybrany przez siebie)  

 

* Rozwiązać Quiz z wiedzy o kuchni podhalańskiej  

 

* Rozwiązać  rebusy  językowe w języku  obcym ( wybranym przez siebie)  

 

 

 

 

 



 

 1. CELE KONKURSU:  

 

* rozwijanie zainteresowania i poszerzanie wiedzy na temat kuchni polskiej podhalańskiej  

 

* propagowanie tradycji  i kuchni polskiej  

 

* podtrzymywanie i rozwijanie współpracy  

 

 * rozbudzanie kreatywności, inicjatywy i umiejętności poszukiwania informacji  

 

 * integracja uczniów  i nauczycieli szkół branżowych    

 

 2.  ORGANIZATOR:  

 

SPECJALNY OŚRODEK SKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii 

Grzegorzewskiej w Policach  

 

3.  WYMAGANIA KONKURSOWE:  

 

Uczeń, który chce  wziąć udział w konkursie “Regionalna kuchnia podhalańska”  musi spełnić wymagania :  

 

Posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  być uczniem szkoły  branżowej w zawodzie 

“kucharz”, “cukiernik”  

 

Zadania , które musi wykonać to:  



 

* Opisać  region “Podhale “ i tradycje kuchni podhalańskiej ( od 10 do 15 zdań maksymalnie)  

 

* Napisać 1 wybraną  przez siebie recepturę na potrawę kuchni podhalańskiej ( składniki oraz sposób 

wykonania tej potrawy)  

 

* Wkleić 1 zdjęcie tej potrawy ( nie trzeba jej samodzielnie wykonywać)  

 

* Przetłumaczyć podane składniki  z wybranej przez siebie receptury na język niemiecki lub angielski ( 

wybrany przez siebie)  

 

* Rozwiązać Quiz z wiedzy o kuchni podhalańskiej  

 

* Rozwiązać rebusy językowe w języku obcym ( wybranym przez siebie)  

 

* Wysłać pracę  w formie elektronicznej na adres: konkurs.kuchniaregionalna@  

 

  

4.  OCENA PRAC:  

W skład komisji  oceniającej prace uczestników wchodzą: organizatorzy konkursu oraz wicedyrektor 

szkoły  branżowej. Wszystkie prace oceniane są według przyjętych kryteriów oceny. 

 

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

O wynikach  konkursu szkoły , których uczniowie zajęci pierwsze, drugie lub trzecie miejsca zostaną 

powiadomione drogą elektroniczną . Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, które 

zostaną wysłane poczta na adresy szkól. 

 



6. TERMIN NADSYŁANIA PRAC:  

 

 Do 20  czerwca  2022r na podany adres mailowy:  kuchniaregionalna@soswdnr.pl ,  

wpisując w temacie Konkurs – Kuchnia Podhalańska wraz z oświadczeniem, które jest dostępne jako 

załącznik do regulaminu konkursu.  

 

 

 W treści wiadomości należy umieścić następujące informacje:   

 

1) imię i nazwisko Uczestnika   

 

2) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego   

 

3) szkoła i adres szkoły   

 

4) klasa  

 

 5) adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego   

 

6) Nazwa potrawy podhalańskiej  

 

  

 


