
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

KONKURSU TECHNICZNO- JĘZYKOWEGO 

„Gesundes Backen für Oma und Opa”// 

„A healthy cake for grandma and grandpa” 
 

 

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Johanna Wolfganga von Goethe w 

Kędzierzynie- Koźlu ul. Stoczniowców 11.   

2. Termin przesłania prac konkursowych mija z dniem 22 stycznia 2021 o godz. 23:00. 

3. Tematem konkursu jest „Gesundes Backen für Oma und Opa”// „A healthy cake for 

grandma and grandpa” tłum. Zdrowe ciasto dla babci i dziadka. 

4. Autorzy i koordynatorzy konkursu  mgr Sabina Kapusta, mgr Marta Mańczyk. 

5. Regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie u organizatorów oraz na stronie 

 internetowej szkoły i profilu Facebook. 

 
II. CELE KONKURSU 

 

 

1. Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i angielskim oraz nauka skierowana na 

działanie. 

2. Rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie języka użytkowego. 

3. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych. 

4. Zachęcenie do rozwijania zdolności kulinarnych i czerpania wiedzy z doświadczeń 

rodzinnych. 

5. Zachęcanie do współpracy między pokoleniami w naszych domach. 

6. Kultywowanie zwyczajów zdrowego odżywiania i poznawania nowych doświadczeń w 

pieczeniu. 

7. Rozwijanie twórczego myślenia. 

8. Trening umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

9. Rozwijanie kompetencji manualnych, technicznych. 

10. Konfrontacja z elementami Doradztwa Zawodowego. 
 

 

III. WYMAGANIA KONKURSOWE 

 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów  Szkoły Podstawowej im. Johanna Wolfganga von 

Goethe w Kędzierzynie- Koźlu ul. Stoczniowców 11. 

2. Każdą pracę (3 zdjęcia oraz filmik), formularz zgłoszenia w wersji elektronicznej i 

pozostałą dokumentację należy wysłać na adres e-mail (filmik oraz zdjęcia można przesyłać 

przez https://wetransfer.com/): s.kapusta@pzpskk.pl  lub do 22 stycznia 2021 godz. 23:00. 

https://wetransfer.com/
mailto:s.kapusta@pzpskk.pl


3. Każdemu zdjęciu/skanowi pracy należy nadać nazwę według 

schematu :imięinazwiskoucznia np. ANDRZEJMIŁY. 

4. Komisję do przeprowadzenia konkursu powołuje Organizator. Jury oceniające stanowić 

będą nauczyciele oraz obsługa szkoły. 

5. Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z oświadczeniem oraz zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku Załącznik nr 1 oznacza akceptację warunków Regulaminu 

oraz zgodę na nieodpłatne opublikowanie nagrania i zdjęć konkursowych uczestnika na 

profilu szkoły oraz profilu Facebook. 

 
 

IV. OPIS PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 1-8. 

2. Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy wiekowe i zadaniowe: klasy 1-3 oraz klasy 4-8. 

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 wykonaną pracę. 

4. Każda praca może być wykonana tylko i wyłącznie przez jednego ucznia w asyście osoby 

dorosłej. 

5. Wszystkie przygotowane wyroby cukiernicze powinny być pomysłowe, bogate w formie i 

treści oraz czysto i elegancko zaprezentowane. 

 

6. Klasy 1-3: 

 

A) Wykonanie zdrowych ciasteczek pod nadzorem osoby dorosłej według dowolnego 

przepisu. 

B) W skład przepisu musi wchodzić co najmniej 5 składników w tym dowolny owoc lub 

warzywo. 

C) Zachęca się do użycia jak największej ilości zdrowych składników (np. zdrowsze rodzaje 

mąk, bakalie, miód, itp.). 

D) Kształt i smak wyrobów jest dowolny i zależy od kreatywności uczestnika. 

E) Wykonanie notatki przepisu zawierającej spis wszystkich składników w języku 

niemieckim (wraz z rodzajnikami) i języku angielskim oraz opis wykonania wypieku (krok 

po kroku) w punktach w języku polskim. 

F) Notatkę wykonujemy w dokumencie tekstowym na komputerze. 

G) Korzystając z przepisu z internetu wpisujemy źródło przepisu (stronę internetową) w notatce 

przepisu.   

H)  Uczestnik przesyła 3 zdjęcia (1. w trakcje tworzenia listy składników – korzystając ze 

słownika, 2. podczas przygotowywania ciasta, 3. z gotowym, udekorowanym wypiekiem). 

I) Ostatnim etapem konkursu jest nagranie krótkiego filmu z wypiekiem w tle - (film nie 

może trwać dłużej niż 1 minutę) z życzeniami dla babci i/lub dziadka w wybranym języku 

(angielskim lub niemieckim). 

 

7. Klasy 4- 8: 

A) Wykonanie dowolnego ciasta pod nadzorem osoby dorosłej według dowolnego przepisu. 

B) W skład przepisu musi wchodzić co najmniej 5 składników w tym dowolny owoc lub 

warzywo. 

C) Zachęca się do użycia jak największej ilości zdrowych składników (np. zdrowsze rodzaje 

mąk, bakalie, miód, itp.). 

D)  Kształt i smak wyrobów jest dowolny i zależy od kreatywności uczestnika. 

E) Wykonanie notatki przepisu zawierającej spis wszystkich składników w języku 

niemieckim (wraz z rodzajnikami) i języku angielskim oraz opis wykonania wypieku (krok 

po kroku) w punktach w języku polskim. 

F) Notatkę wykonujemy w dokumencie tekstowym na komputerze. 



G) Korzystając z przepisu z internetu wpisujemy źródło przepisu (stronę internetową) w notatce 

przepisu. 

H) Uczestnik przesyła 3 zdjęcia (1. w trakcje tworzenia listy składników – korzystając ze 

słownika, 2. podczas przygotowywania ciasta, 3. z gotowym, udekorowanym wypiekiem). 

I) Ostatnim etapem konkursu jest nagranie krótkiego filmu z wypiekiem w tle - (film nie 

może trwać dłużej niż 1 minutę) z życzeniami dla babci i/lub dziadka w wybranym języku 

(angielskim lub niemieckim). 

8. Uwaga!   

Zdjęcia oraz filmiki powinny być bez żadnych nazw marek produktów lub logo (wszystkie osoby 

widoczne na zdjęciach lub na filmiku muszą mieć podpisaną zgodę na publikację wizerunku, która 

musi być dołączona do dokumentacji). Proponujemy, by na zdjęciach i filmiku była tylko osoba, 

biorąca udział w konkursie. 

 

9. W momencie otrzymania pracy konkursowej organizator nabywa licencję do korzystania z pracy 

w tym jej publikowania. We wszystkich spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje 

Komisja. Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów o miejscu ucznia będzie 

decydować punktacja za prezentację ogólną i nawiązanie do tematu konkursu. 

2. Prace zostaną poddane ocenie przez jury na podstawie karty oceny Załącznik nr 2. 

3. Oceniane będą: 

-czystość na stanowisku pracy widoczna na zdjęciach 0-3pkt, 

-wygląd deseru 0-5pkt, 

-staranność i logika wykonania notatki pisemnej 0-5pkt, 

-poprawność językowa 0-5pkt 

-pomysłowość i innowacyjność 0-3pkt, 

-film z życzeniami 0-5pkt, 

4. Suma wszystkich punktów 26pkt. 

 

 

VI.  NAGRODY 

 

1. Komisja Konkursowa przyzna pamiątkowe nagrody i wyróżnienia dla pierwszych trzech 

miejsc w obu grupach wiekowych: 

2. Klasy 1-3 miejsce I-III dyplom dla Uczestnika oraz nagroda pamiątkowa. 

3. Klasy 4-8 miejsce I-III dyplom dla Uczestnika oraz nagroda pamiątkowa. 

4. Pozostali uczestnicy- dyplom za udział. 

5. Ponadto uczestnicy klas 4-6 uzyskują prawo dodatkowej cząstkowej oceny celującej z zajęć  

technicznych wchodzącej w skład ocen w 2. półroczu. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

7. Nagrody można będzie odbierać w sekretariacie szkoły w wyznaczonym przez organizatora 

terminie. 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 01.02.2021 na stronie internetowej szkoły oraz 

profilu Facebook. 

  

 

  

 

 



Załącznik nr 1 

 
Zgłoszenia Uczestnictwa wraz z oświadczeniem 

oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu 

konkursu. 

 

NUMER UCZESTNIKA NADANY PRZEZ KOMISJĘ: ………….. 

                                                                   (wypełnia KOMISJA KONKURSOWA) 

 

Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu: ................................................... 

Kategoria : ...1-3/ 4-8.............… 

               (niepotrzebne skreślić) 

 

  

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na czas trwania konkursu, podczas ogłaszania i 

prezentacji prac konkursowych na stronie internetowej szkoły i profilu Facebook. 

 

 

………………………………………                                 ………………………………………. 

             miejscowość, data                                                 podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych 

              

 

  

  

Oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W 

związku z udziałem w konkursie –wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

 

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w działaniach związanych z konkursem 

2. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również 

w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

………………………………………                                 …………………………………. 

             miejscowość, data                                                 podpis Rodziców/ Opiekunów Prawnych 

 

 

        ………………………………….. 

             oraz Uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

Karta oceny uczestnika 

klasy 1-3 

 

Lp. Numer uczestnika → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. czystość na stanowisku 

pracy widoczna na 

zdjęciach 0-3 pkt 

          

2. wygląd deseru 0-5 pkt           

3. staranność i logika 

wykonania notatki pisemnej 

0-5 pkt 

          

4. poprawność językowa 

0-5pkt 

          

5. pomysłowość i 

innowacyjność 0-3 pkt, 

          

6. film z życzeniami 0-5 pkt           

7. RAZEM suma punktów 

0-26 pkt 

          

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO........................................................... 
 

Karta oceny uczestnika 

klasy 4-8 
 

Lp. Numer uczestnika → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. czystość na stanowisku 

pracy widoczna na 

zdjęciach 0-3 pkt 

          

2. wygląd deseru 0-5 pkt           

3. staranność i logika 

wykonania notatki pisemnej 

0-5 pkt 

          

4. poprawność językowa 

0-5pkt 

          

5. pomysłowość i 

innowacyjność 0-3 pkt, 

          

6. film z życzeniami 0-5 pkt           

7. RAZEM suma punktów 

0-26 pkt 

          

 
 

IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO........................................................... 


