
 Programu eliminacji centralnych 

XIX  OLIMPIADY WIEDZY o ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCI 

Szczecin 19 – 21 marzec 2015 r. 

Miejsce: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3  
 

 

19 marca 2015 r. (czwartek) 

od 12.00 Rejestracja i zakwaterowanie, punkt informacyjny( bud. B) 

18.00 - 20.15 Kolacja, stołówka szkolna ( bud. A) 

20.30 Spotkanie organizacyjne, aula ( bud. B) 

21.10 Wspólne zdjęcie  

20 marca 2015 r. (piątek) 

6.30 Śniadanie (młodzież i komisja); godz. 7.30 – nauczyciele                

7.30 – 8.45 Część I eliminacji pisemnych – test, sala gimnastyczna (bud. B),  

8.00 Spotkanie metodyczne nauczycieli ze szkół zawodowych, sala 205  

8.15 Serwis kawowy, opiekunowie, sala 25 i 26  

9.00-10.30 

Wykłady otwarte aula (bud. B):  

1. Problemy żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w pytaniach i odpowiedziach,  
prof. dr hab. Jan Gawęcki – Przewodniczący Komitetu Głównego naszej Olimpiady, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

2. Cele i kierunki zmian w przepisach dotyczących sklepików szkolnych, 
 dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

9.30 Serwis kawowy, młodzież, sala 25 i 26  

10.30 Ogłoszenie wyników testu, sala 21 (pokój nauczycielski)  

11.00 – 13.00 Część II eliminacji pisemnych – wypowiedź pisemna, sala gimnastyczna (bud. B) 

11.30  
Wycieczka śladami  znanych szczecinian (przejazd autokarem),  młodzież I grupa i 
opiekunowie, zbiórka na schodach przed bud. B 

13.00 Obiad, młodzież II grupa i komisja konkursowa;  14.00 młodzież I grupa i opiekunowie 

14.00 
Wycieczka śladami  znanych szczecinian (przejazd autokarem),  młodzież II grupa i 
opiekunowie, zbiórka na schodach przed bud. B  

16.30 

Warsztaty kulinarne dla młodzieży:   

1. Flambirowanie potraw, sala 24 

2. Profesjonalne parzenie i podawanie kawy (pokaz baristyczny), sala 25   

16.30 Serwis kawowy, opiekunowie, sala 25 i 26  

17.30 Spotkanie z muzami: ”Najtrudniejszy pierwszy krok” aula   

18.30 Ogłoszenie wyników etapu pisemnego, aula  

19.00 Kolacja (młodzież i komisja);  godz. 20.00 – nauczyciele                

21.15 Wręczenie finalistom dyplomów i nagród, sala gimnastyczna  

21 marca 2015 r. (sobota) 

6.40 Śniadanie oraz serwis kawowy, opiekunowie;  7.20 młodzież 

8.00  Finał  Olimpiady, aula  

9.45 Brunch, sala 21  

10.30 Zakończenie XIX Olimpiady, wręczenie nagród i dyplomów laureatom, aula  
 

 Punkt informacyjny – hol w budynku B  

 Komisja konkursowa, sprawdzanie prac pisemnych – sala nr 101 

 Komitet główny – sala nr 102 

 pomieszczenie techniczne Komitetu Głównego – sala nr 109 


