XXIV OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
Rok szkolny 2019/2020

PODSUMOWANIE
1.

Od roku szkolnego 2019/2020 nastąpiła zmiana głównego organizatora Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W maju 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej
rozstrzygnęło konkurs otwarty na organizację olimpiad i turniejów dla szkól
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w latach 2020-2022 i powierzyło
realizację olimpiady w obszarze gastronomia, żywienie i żywność Zespołowi Szkół
nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, przy merytorycznym wsparciu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

2.

Wraz ze zmianą głównego organizatora Olimpiady nastąpiła zmiana na stanowisku
przewodniczącego Komitetu Głównego, którą to funkcję od obecnej edycji pełni dr n.
med. Adam Grzegrzółka – dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w
Szczecinie, wspierany przez: prof. dr hab. Danutę Górecką z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu – dotychczasową przewodniczącą i prof. dr hab. Izabelę
Gutowską z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz prof. dr hab.
Jana Gawęckiego jako honorowego przewodniczącego.

3.

Przebieg zawodów na wszystkich etapach Olimpiady był zgodny z regulaminem.

4.

Tematyką wiodącą XXIV edycji olimpiady było " Żywienie a profilaktyka nadwagi i
otyłości ". Zgodnie z regulaminem na etapie okręgowym część zadań dotyczyła
tematyki wiodącej.

5.

W I etapie (eliminacjach szkolnych) uczestniczyło 5646 uczniów z 356 szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, przy czym najwięcej, bo 758 uczniów
startowało w woj. małopolskim oraz 634 w woj. mazowieckim, z czego prawie 52%
stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących (w ubiegłej edycji 42%).

6.

W tej edycji zanotowaliśmy prawie 15% spadek liczby uczestników w stosunku do
roku ubiegłego. Najprawdopodobniej przyczyną jest niż demograficzny w szkołach,
rozszerzenie zakresu merytorycznego olimpiady i wprowadzona zmiana terminu
przeprowadzania zawodów I stopnia.

7.

Do zawodów II stopnia (etap okręgowy) zakwalifikowało się 609 uczniów z 384
szkół. Eliminacje okręgowe odbyły się w dniu 03 stycznia 2020 roku.
Zorganizowane zostały przez 11 Komisji Okręgowych (w: Gliwicach, Jeleniej Górze,
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Szczytnie, Tomaszowie
Mazowieckim, Swarożynie dla okręgu toruńskiego i Warszawie). Zadania do
drugiego etapu opracował Komitet Główny i w odpowiedniej liczbie egzemplarzy
przesłał do poszczególnych Komisji Okręgowych.

8.

Zgodnie z wprowadzoną od tej edycji zmianą w regulaminie wszystkie prace
uczestników eliminacji okręgowych sprawdzała Komisja Oceniająca powołana przez
przewodniczącego KG siedzibie Komitetu Głównego w Szczecinie. Wyniki pracy
w/w Komisji zostały zamieszczone na stronie www. w ostatnich dniach stycznia br.
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9. Najlepszy wynik w eliminacjach okręgowych uzyskała Monika Alicja Kisielewska
uczennica II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama
Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku.
10. Dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszych uczestników w okręgach
wysłaliśmy na adresy ich szkół.
11. Komitet Główny do zawodów III stopnia zakwalifikował 62 uczestników eliminacji
okręgowych z 51 szkół, w tym 19 osób z technikum.
12. Przygotowania do zawodów III stopnia na dwa tygodnie przed terminem zostały
przerwane na względu na zagrożenie epidemiologiczne w całym kraju. Najpierw
zaplanowaliśmy ich przesunięcie a następnie zgodnie z zaleceniem MEN zostały
odwołane.
13. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z dnia 25 marca
2020 r Dz.U.2020.530) w Regulaminie XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i
Żywności wprowadziliśmy następujące zmiany:
 W roku szkolnym 2019/2020 zawody są dwustopniowe.
 Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia w roku
szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty olimpiady.
 W roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów.
14. Zaświadczenia i dyplomy finalisty XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
wysłaliśmy do 62 osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia na adresy
szkół, których są lub byli uczniami.
15. Podstawowe wydatki związane z organizacją Olimpiady (w tym koszty podróży,
noclegi i wyżywienie uczestników) pokryło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczecin, dnia 30 maja 2020 r.
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