
Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem 

 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia XXIII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego 

Ucznia w Zawodzie Cukiernik 

2. Organizator główny 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr  5 we Wrocławiu 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 

3. Współorganizatorzy 

 
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników 

4. Data i miejsce 

przedsięwzięcia 

 

16 – 18 kwietnia 2018 

Wrocław 

5. Opis/Przebieg wydarzenia: 

XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie 

Cukiernik rozpoczęła się w poniedziałek 16 kwietnia 2018r. Do Wrocławia 

przyjechało 16 najlepszych uczniów klas trzecich z 13 branżowych szkół 

I stopnia kształcących w zawodzie cukiernik. Pierwszego dnia uczniowie 

rozwiązywali test wiedzy teoretycznej. Kolejnego dnia uczestnicy wykonywali 

zadania praktyczne w Cukierni Wolak. Na przygotowanych  tortach, ciastkach 

oraz eksponatach cukierniczych, można było oglądać kwiatowe i wiosenne 

motywy związane z tematem przewodnim turnieju  „Powiew wiosny”.  

Rywalizację wygrała uczennica Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni. 

Kolejne miejsca zajęli, uczennica  Zespołu Szkół  Przemysłu Spożywczego 

w Katowicach oraz uczeń Zespołu Szkół  Spożywczych w Bydgoszczy.   

Uroczystość zakończenia turnieju odbyła się 18 kwietnia we wrocławskim 

ratuszu. Dyplomy, medale, puchary oraz nagrody wręczała laureatom Pani 

Agnieszka Ludwin dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia 

Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przedstawiciele szkół, 

których uczniowie zwyciężyli, otrzymali puchary oraz dyplomy z rąk 

najlepszych wrocławskich rzemieślników. W trakcie uroczystości można było 

podziwiać wyroby cukiernicze przygotowane przez uczestników. Olbrzymim 

zainteresowaniem cieszyły się wykonane z masy plastycznej figurki oraz 

eksponaty z kolorowego karmelu. Przez trzy dni turnieju była możliwość 

nawiązania znajomości między uczestnikami turnieju, wymiany doświadczeń 

zawodowych oraz rozmów o szkolnictwie zawodowym. 

 

 



6. Dokumentacja zdjęciowa: 

            

 

 
Data i miejsce sporządzenia sprawozdania: 24 maja 2018 - Wrocław 

 

                                                                                                          ………………………………….. 

Podpis dyrektora/kierownika 

instytucji wnioskującej o patronat DKO 

 

 

 



Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem 

 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia XXIII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego 

Ucznia w Zawodzie Piekarz 

2. Organizator główny 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr  5 we Wrocławiu 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 

3. Współorganizatorzy 

 
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników 

4. Data i miejsce 

przedsięwzięcia 

 

16 – 18 kwietnia 2018 

Wrocław 

5. Opis/Przebieg wydarzenia: 

XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie 

Piekarz rozpoczęła się w poniedziałek 16 kwietnia 2018r. Do Wrocławia 

przyjechało 7 najlepszych uczniów klas trzecich z 6 branżowych szkół 

I stopnia kształcących w zawodzie piekarz. Pierwszego dnia uczniowie 

rozwiązywali test wiedzy teoretycznej. Kolejnego dnia uczestnicy wykonywali 

zadania praktyczne w Piekarni Leśnickiej. Na przygotowanych chlebach, 

okolicznościowych i wyrobach z ciasta półcukierniczego, można było oglądać 

kwiatowe i wiosenne motywy związane z tematem przewodnim turnieju  

„Powiew wiosny”. Rywalizację wygrał uczeń z Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku. Kolejne miejsca zajęli, 

uczennica Branżowej Szkoły Wielozawodowej Specjalnej I stopnia Nr 2 

w Lublinie oraz uczennica Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu.   

Uroczystość zakończenia turnieju odbyła się 18 kwietnia we wrocławskim 

ratuszu. Dyplomy, medale, puchary oraz nagrody wręczała laureatom Pani 

Agnieszka Ludwin dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia 

Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przedstawiciele szkół, 

których uczniowie zwyciężyli, otrzymali puchary oraz dyplomy z rąk 

wrocławskich rzemieślników. W trakcie uroczystości można było podziwiać 

wyroby piekarskie przygotowane przez uczestników. Olbrzymim 

zainteresowaniem cieszyły się wykonane chałki i chleby okolicznościowe. 

Przez trzy dni turnieju młodzież nawiązywała nowe znajomości, a nauczyciele 

wymieniali doświadczenia i rozmawiali o szkolnictwie zawodowym. 

 



6. Dokumentacja zdjęciowa: 

             

 

 
Data i miejsce sporządzenia sprawozdania: 24 maja 2018 - Wrocław 

 

                                                                                                          ………………………………….. 

Podpis dyrektora/kierownika 

instytucji wnioskującej o patronat DKO 

 


