
 

 

 

Regulamin konkursu  

„na smaczny i zdrowy jadłospis” 

Dla placówek oświatowych  

biorących udział w programie pilotażowym „Gdańsk - jeMY zdrowo” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „ Smaczny i zdrowy jadłospis ” i jest zwany dalej                       

w Regulaminie „Konkursem” . 

2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61, 80-

397 Gdańsk, zwany dalej w Regulaminie „Organizatorem”. Za obsługę Konkursu odpowiada  

koordynator programu „Gdańsk - jeMY zdrowo” - Aleksandra Włoch, e-mail: 

aleksandra.wloch@opz.gdansk.pl,  tel. 507-033-835. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach programu „Gdańsk – jeMY zdrowo!”  Celem programu 

jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w gdańskich placówkach  oświatowych oraz 

polepszenie komunikacji, pomiędzy placówką a rodzicami i opiekunami w zakresie żywienia 

dzieci i młodzieży w tychże placówkach oświatowych. 

4. Celem Konkursu jest wyłonienie placówki pilotażowej która:  

a) Przygotowuje posiłki zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi  (Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w 

ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  oraz zasadami  prawidłowego 

żywienia dzieci i młodzieży. 

b) Na stronie jemyzdrowo.edu.pl zamieszcza  aktualny na dany dzień jadłospis                           

do wglądu dla rodziców. 

c) Podejmuje cyklicznie działania propagujące prawidłowe nawyki żywieniowe. 

 

5. Do udziału w Konkursie przystępuje ograniczona ilość placówek biorących udział                                

w programie „Gdańsk - jeMY zdrowo!” w danym roku szkolnym.  

6.  Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

7. Konkurs trwa w terminie od 26 kwietnia  do 26 czerwca 2016 r. 

8. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej 

www.jemyzdrowo.edu.pl w zakładce „Konkurs” oraz na FB Gdańsk – Jemy Zdrowo. 
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§2 

Założenia Konkursu i Nagrody 

1. Konkurs zakłada przeprowadzenie ankiety konkursowej przez specjalistę dietetyka, podczas 

wizyty w  placówce oświatowej.  Uczestnik otrzyma informację zwrotną (dokument) po 

przeprowadzonej ankiecie. 

2. Ankieta zawiera kryterium oceny  zgodnie z  §1 pkt 4,  stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. W konkursie przewidziano dwie kategorie (różnicując  typ placówki oświatowej), kategoria: 

przedszkola oraz kategoria szkoła. 

4.  Placówka, która zbierze największą ilość punktów w swojej kategorii  otrzyma nagrodę 

główną o wartości 5 000 zł na zakup wybranego sprzętu AGD (wartość nagrody: 5 000 zł 

brutto dla jednej placówki w kategorii przedszkole oraz  5 000 zł brutto dla jednej placówki                    

w kategorii szkoła).  

 

§3 

Certyfikat  

1. Uczestnik Konkursu może otrzymać Certyfikat, będący formą rekomendacji  i wyróżnienia 

placówki oświatowej, w której przywiązuje się szczególną wagę do jakości żywienia dzieci i 

młodzieży oraz propagowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

2. Certyfikat otrzyma placówka, która  zbierze minimum 75% punktów ankietowych w Konkursie. 

3. Certyfikat przyznawany jest na dany okres czasu. 

4.  Certyfikat nadaje Prezydenta Miasta Gdańska. 

5. Ważność Certyfikatu będzie sukcesywnie przedłużana na podstawie wprowadzanych przez 

placówkę aktualnych i zgodnych z obowiązującym aktem prawnym  jadłospisów do systemu 

Jemyzdrowo.edu.pl. 

6. Fundatorem Nagród jest Organizator. 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła  3-osobową 

komisję konkursową, która wyłoni zwycięzcę Konkursu, przyzna Certyfikaty w Konkursie. 

2. Informacja o wynikach i rozstrzygnięciu Konkursu zostanie przekazana przez Organizatora do 

wszystkich szkół uczestniczących w Konkursie oraz zamieszczona na stronie internetowej 

jemyzdrowo.edu.pl w zakładce „Konkurs”. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Formularz oceny. 

 

PRZEDSZKOLE NR …… 

Lp. Kryterium oceny  Tak – 1pkt. 
Nie – 0 
pkt. Uwagi 

I Korzystanie i promocja aplikacji „Jemy Zdrowo” 

1 

Na stronie jemyzdrowo.edu.pl zamieszcza  aktualny na dany dzień jadłospis 
do wglądu dla rodziców       

2 W placówce wisi plakat i udostępnione są ulotki dla rodziców       

II Jadłospis 

1 

Komponując posiłki zasadnicze (śniadanie/obiad) włącza się  jedną i więcej 
urozmaiconych produktów zbożowych z zachowaniem różnorodności ( min. 
3 różne)      

2 

Komponując śniadanie włącza się pieczywo pełnoziarniste lub produkty 
zbożowe śniadaniowe naturalne lub zawierające do 15g cukru na 100g 
produktu      

3 

W jadłospisie występują warzywa i owoce w odpowiednim, zwiększonym 
stosunku warzyw do owoców w ciągu dnia       

4 

W jadłospisie występują różnorodne warzywa min. 3 różne w 5 dniowym 
planie       

5 W jadłospisie występuje min 1 raz na 5 dniowy plan danie z ryby       

6 

Przygotowując posiłki z grupy 1(produkty zbożowe i ziemniaki) i grupy 5 
(ryby, mięso, jaja, nasiona strączkowe) placówka zachowuje właściwy dobór 
obróbki termicznej       

7 

W jadłospisie każdego dnia występują 2 produkty mleczne lub produkty 
zastępujące mleko       

8 Przygotowując posiłki stosuje się sezonowość produktów       

9 W placówce jest udostępniana i promowana woda       

10 

Do posiłków placówka podaje wodę lub kompot bez dodatku żadnych 
substancji słodzących (również miodu)       

  suma punktów     
  
 

III Działania propagujące prawidłowe nawyki żywieniowe. 

1 W placówce dzieci pielęgnują ogórki roślinne       

2 

W placówce organizowane są działania na rzecz promocji zdrowia przy 
współpracy z rodzicami (zasoby)       

3 Ustalono zasady wyjazdów na wycieczki względem „suchego prowiantu”       

  suma punktów       



 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr ……..., Gim nr …….…, ZESPOŁY SZKÓŁ nr …….., Bursa ……………………. 

Lp. Kryterium oceny  Tak – 1pkt. 
Nie – 0 
pkt. Uwagi 

I Korzystanie i promocja  aplikacji „Jemy Zdrowo” 

1 
Na stronie jemyzdrowo.edu.pl zamieszcza  aktualny na dany dzień jadłospis do wglądu 
dla rodziców       

2 W placówce wisi plakat i udostępnione są ulotki dla rodziców       

II Jadłospis 

1 Komponując obiad włącza się jedną i więcej porcji produktów zbożowych      

2 
Komponując obiad dobiera się urozmaicone produkty zbożowe z zachowaniem 
różnorodności (min. 3 różne w tygodniu 5/7 dniowym)       

3 
Komponując obiad dobiera się urozmaicone warzywa z zachowaniem różnorodności 
(min 3 różne w tygodniu 5/7 dniowym)       

4 Do każdego obiadu podawany jest owoc        

5 Dołączając do obiadu owoc zachowuje się zasadę różnorodności        

6 W jadłospisie występuje min 1 raz na 5/7 dniowy plan danie z ryby       

7 
Przygotowując posiłki z grupy 1(produkty zbożowe i ziemniaki) i grupy 5(ryby, mięso, 
jaja, nasiona strączkowe) placówka zachowuje właściwy dobór obróbki termicznej       

8 Przygotowując posiłki stosuje się sezonowość produktów       

9 W placówce jest udostępniana i promowana woda       

10 
Do posiłków placówka podaje wodę lub kompot bez dodatku żadnych substancji 
słodzących (również miodu)       

11 Placówka używa do ziół do przyprawiania zgodnie z zapisami w rozporządzeniu         

12 Placówka używa sól sodowo-potasową       

13 Placówka posiada program wspomagający wyliczanie ŚWNŻ.       

  Suma punktów:       

*Pytania nie punktowane (BURSA):        

1 

Planując wyżywienie całodniowe placówka przygotowuje 4 posiłki ( w tym 3 zasadnicze: 
śniadanie, obiad, kolacja)       

2 

Komponując śniadanie włącza się pieczywo pełnoziarniste lub produkty zbożowe 
śniadaniowe naturalne lub zawierające do 15g cukru na 100g produktu       

3 Placówka podaje 3 porcje w posiłkach mleka lub produktów zastępujących mleko        

III Działania propagujące prawidłowe nawyki żywieniowe. 



 

1 

Czy na poziomie klasy realizowane są działania promujące właściwe nawyki żywieniowe  
(planowane/ ewaluowane)        

2 

W placówce organizowane są działania na rzecz promocji zdrowia przy współpracy z 
rodzicami (zasoby)       

3 Ustalono zasady wyjazdów na wycieczki względem „suchego prowiantu”       

 

Suma punktów: 

    


