
 

Положення 

про проведення конкурсу серед закладів дошкільної освіти  

«Fest cook» 

 

1. Загальні положення 

 

Це Положення визначає порядок проведення міського конкурсу серед 

закладів дошкільної освіти «Fest cook» 

Організатором Конкурсу є Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького (далі - Організатор). 

 

2. Мета і завдання Конкурсу 

Метою та завданням Конкурсу є: 

-  підвищення уваги до організації харчування в закладах дошкільної освіти; 

- належна організація здорового дитячого харчування в закладах освіти; 

- пропагування культури здорового харчування в родинах; 

- сприяння розвитку творчого потенціалу вихованців, батьків та педагогів. 

 

3. Учасники Конкурсу 
У Конкурсі беруть участь команди закладів дошкільної освіти міста 

Кропивницького, до складу яких входять 7 осіб: директор закладу дошкільної 

освіти, 2 працівники закладу, тато, мама, 2 вихованці.  

 

4. Порядок проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться у три етапи: 1 – заочний, 2 – відбірковий, 3 – очний. 

Заочний етап  
Заочний етап проводиться серед груп закладу дошкільної освіти з                      

20 січня по 14 лютого 2020 року. Батькам вихованців пропонується розробити 

меню для харчування родини у вихідний день та приготувати одну зі страв 

меню для участі в конкурсі. Краща страва, за рішенням більшості батьків та 

педагогів закладу, обирається для зйомок відео та подальшої участі у 

наступному етапі конкурсу. 

 

Відбірковий етап: 

Відбірковий етап проводиться з 16 лютого  по 28 лютого 2020 року. 

У закладах дошкільної освіти створюються команди з дітей, батьків та 

педагогів. Кожна команда обирає місце, де організовано створюють та знімають 

відеоролик про приготування страв з корисних продуктів для здорового, 

повноцінного харчування. Страву обирають на власний розсуд. До сюжету 

зазначеного відеоролику мають входити сам процес приготування сніданку та 

спілкування учасників команди про здорове харчування, його користь, 

необхідність тощо. 



Відеоролики від кожної команди будуть розміщені на сайті управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького і триватиме визначення членами 

журі та он-лайн голосуванням  10 кращих відеоробіт. 

 

Очний  етап 
Очний етап відбудеться 19 березня 2020 року у приміщенні комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів „Мрія” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області». 

 Під час очного етапу кожна команда закладів дошкільної освіти 

представлятиме відеоролик, що був розроблений під час відбіркового етапу.  

 Для команд Організатором буде запропоновано кулінарне завдання на 

приготування страви із певних продуктів харчування. Кожна команда має 

придумати та приготувати страву із запропонованих продуктів та представити 

на розсуд журі з коментарями про її харчову цінність, корисність тощо. 

 Журі конкурсу оцінюватимуть страву та відеоролики, створені під час 

відбіркового етапу. 

 Підведення підсумків та оголошення переможців відбіркового та очного 

етапів  здійснює журі та Організатор конкурсу. 

Організатор створює необхідні умови для забезпечення порядку 

проведення конкурсу, а також сприяє висвітленню проведення Конкурсу у 

засобах масової інформації. 

 

5. Журі конкурсу. 

Склад журі конкурсу формує Організатор. 

Журі оцінює сюжети відеоролики відбіркового етапу: 

- сюжет; 

- якість відео; 

- режисуру відео; 

- майстерність приготування страви; 

- користь та вигляд приготованої страви.  

 

Журі оцінюватиме роботу груп в очному етапі Конкурсу: 

- творчий підхід до приготування страви; 

- презентацію страви; 

- вигляд страви; 

- смак страви: 

- користь страви; 

- здатність групи презентувати страву, зацікавити громадськість та 

привернути увагу до питань здорового харчування.  

 

6. Підведення підсумків та визначення переможців Конкурсу 
Команда закладу дошкільної освіти, що набрала найбільшу кількість 

балів, стає переможцем конкурсу. 


