
Regulamin 

 

konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

województwa małopolskiego 

 

„SKLEPIK WZOROWY – SMACZNY I ZDROWY” 

 

Organizator konkursu: Małopolski Kurator Oświaty oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki   

  Inspektor Sanitarny 

 

 

 

Cele konkursu: 

 

 kształtowanie u uczniów nawyków zdrowego odżywiania się 

 poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie prawidłowego odżywiania się 

 promowanie szkół, w których funkcjonują sklepiki szkolne, oferujące 

pełnowartościowe produkty dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży 

 

 

Przebieg konkursu:  

 

 

1. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie w terminie do 

10 października 2013 r. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie internetowej www. kuratorium.krakow.pl 

2. Uczniowie wraz z  opiekunem (nauczycielem) przygotowują pracę konkursową 

w formie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (max 25 slajdów), 

w której przedstawiają:  

 oferowany asortyment sklepiku szkolnego, uwzględniający potrzeby 

żywieniowe uczniów; 

 podejmowane przez szkołę działania w zakresie kształtowania nawyków 

zdrowego odżywiania się.  

3. Szkoła przesyła jedną pracę konkursową (wcześniej niepublikowaną                        

i nienagradzaną w innych konkursach) do komisji wojewódzkiej w terminie do 

dnia 12 listopada 2013 r. na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura 

w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34 – 400 Nowy Targ lub drogą e-mail 

na adres delegatura.nowy-targ@kuratorium.krakow.pl Przesłany materiał 

powinien zawierać nazwę i adres szkoły oraz dane kontaktowe. 

4. Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty dokonuje oceny nadesłanych prac i w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. 

ogłasza wyniki konkursu na stronach internetowych www. 

kuratorium.krakow.pl oraz www.wsse.krakow.pl 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. Otrzymają certyfikat „SKLEPIK WZOROWY – SMACZNY         

I ZDROWY”, a najciekawsze rozwiązania zostaną opublikowane w Biuletynie 

Informacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz  podane jako przykłady 

dobrych praktyk w zakresie edukacji zdrowotnej. 

 

 

mailto:delegatura.nowy-targ@kuratorium.krakow.pl


Kryteria oceniania prezentacji multimedialnej: 

 

 ocena merytoryczna (znajomość problematyki w zakresie prawidłowego odżywiania)  

 ocena wizualno – formalna (poprawność językowa, estetyka wykonania 

przygotowanej prezentacji) 

 ocena inwencji (sposób przedstawienia tematu) 

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.  

2. Nadesłanie pracy przez szkołę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz ich publikację.  

3. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzygnięć dokonuje organizator 

konkursu. 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

 

Maria Głuszak -  Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu 

tel. 18 26 63362, email: maria.gluszak@kuratorium.krakow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


