ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie,
Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach po raz kolejny mają zaszczyt zaprosić uczniów do udziału w

II Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.
Turniej znalazł się w wykazie turniejów - Komunikat MEN z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem
lub dziedziną wiedzy. Został objęty patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty oraz
Prezydenta Miasta Zabrze.
Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz jest turniejem
trzystopniowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej:
I etap - szkolny, w którym biorą udział wszyscy chętni uczniowie z danej szkoły,
II etap - wojewódzki (okręgowy) - udział biorą zwycięzcy z etapów szkolnych zakwalifikowani
przez komisje wojewódzkie (okręgowe) - ten etap odbędzie się w Zespole Szkół nr 6 im.
Macieja Rataja w Ełku w dniu 4 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00
III etap - ogólnopolski, w którym biorą udział laureaci etapów wojewódzkich (okręgowych)
zakwalifikowani przez Komitet Główny Turnieju - ten etap odbędzie się w Zespole Szkół
Spożywczych w Zabrze w dniach 11.04 - 13.04.2019 r.

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Temat edycji w roku szkolnym 2018/2019 są

„Wariacje z wieprzowiną”.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania dania zasadniczego z karkówki wraz
z dodatkami witaminowymi i skrobiowymi oraz deseru, w którym głównym składnikiem będzie
jabłko. Czas na wykonanie zadania to 180 minut.
Turniej adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej z klas III Zasadniczej Szkoły
Zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia z kwalifikacji T.06. Turniej zgodnie z komunikatem
MEN zwalnia finalistów i laureatów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 12 grudnia 2018 r. na adres e-mail zs6@elk.edu.pl
Regulamin turnieju wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja
http://www.zs6.elk.edu.pl/
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