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Regulamin Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: 

„Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater” 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów  Gminy Zabierzów 

Organizatorem konkursu 

Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater 

Są: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Sołtys Wsi Nielepice 

 i Radny Gminy Zabierzów – Stanisław Dam oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w 

Zabierzowie. 

 

Patronat Honorowy  nad konkursem sprawuje Wójt Gminy – Elżbieta Burtan 

1. Cele konkursu: 

1) Popularyzacja osoby pułkownika Witolda Pileckiego jako polskiego bohatera narodowego. 

2) Utrwalanie poczucia dumy narodowej. 

3) Zachęcanie do kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z 

własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. 

4) Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski 1939 - 1956. 

5) Zachowanie pamięci o bohaterskiej walce i postawie Polaków w czasie II wojny światowej 

i po jej zakończeniu. 

6) Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów. 

7) Propagowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

2. Ustalenia ogólne: 

1) Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów z terenu Gminy Zabierzów. 

2) Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. 

3) Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać 

udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. 

4) Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie. 

5) W czasie przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu zabrania się używania 

telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych, wykonywania zdjęć oraz 

filmów. 

6) Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.  
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3. Przebieg konkursu: 

1) Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. 

2) Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Wszystkie etapy konkursu realizowane są wyłącznie w terminach 

wskazanych w harmonogramie.  

3) Eliminacje konkursowe na etapie szkolnym będą przeprowadzane w formie pisemnej – 

test.  

4) Do etapu gminnego  konkursu szkoła zgłasza trzech uczniów wyłonionych na podstawie 

punktacji testowej  uzyskanej w etapie szkolnym.  

5) Etap gminny Konkursu przeprowadzony zostanie w formie quizu.  

6) Quiz  podzielony będzie na dwa etapy: półfinał i finał.  

7) Laureaci etapu szkolnego będą odpowiadać na pytania zamknięte, aż do wyłonienia trzech 

finalistów. 

8) Finaliści odpowiadają na pytania zamknięte, aż do wyłonienia I, II i III miejsca. 

9) Każdy uczestnik etapu gminnego będzie miał prawo do udzielenia trzech błędnych 

odpowiedzi. 

10) Etap Gminny Konkursu odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Nielepicach. 

11) Laureaci etapu szkolnego przyjeżdżają na finał wraz z drużyną dopingującą (ok.10 osób). 

12) Tytuł laureata konkursu otrzymuje 3 uczestników konkursu, którzy przeszli do finału           

konkursu w etapie gminnym. 

4. Organizacja etapu szkolnego. 

Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze 

szkoły, który: 

1) zgłasza szkołę do udziału w konkursie (załącznik nr 1), 

2) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch 

nauczycieli, z których co najmniej jeden jest nauczycielem historii, 

3) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w etapie 

gminnym konkursu na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych oraz zgodę na 

udostępnienie wizerunku dzieci na stronach www,  

4) przekazuje do koordynatora konkursu prace uczniów, którzy przeszli do etapu gminnego, 
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5) przesyła na adres e-mail koordynatora konkursu wersję elektroniczną  protokołu z 

przebiegu eliminacji szkolnych,  

6) przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu terminów. 

5. Organizacja etapu gminnego. 

Za organizację i przebieg etapu Gminnego Konkursu odpowiada koordynator konkursu – 

Anna Nowecka 

1) Do zadań koordynatora należy: 

a) ogłoszenie na stronach internetowych Gminy, SCKiPGZ, GBP listy uczniów 

zakwalifikowanych do etapu gminnego  wraz z wynikami punktowymi wszystkich 

uczestników etapu szkolnego, 

b) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu gminnego,  

c) przygotowanie dyplomów dla uczestników etapu gminnego i laureatów, 

d) przygotowanie podziękowań dla nauczycieli pracujących w komisji szkolonej oraz 

listów gratulacyjnych dla opiekunów naukowych przygotowujących uczestników etapu 

gminnego, 

e) sporządzenie sprawozdania z przebiegu gminnego etapu konkursu.  

2) Organizator powołuje komisję ekspertów do sprawowania nadzoru merytorycznego nad 

prawidłowym przebiegiem etapu gminnego konkursu. 

 

6. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac. 

1) Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły - członków 

komisji szkolnej.  

2) Na etapie gminnym w części ustnej wypowiedzi uczniów są oceniane przez członków 

komisji gminnej  - ekspertów w zakresie historii, zgodnie z ustalonymi kryteriami 

i schematami oceniania.  

3) Decyzje komisji szkolnej i gminnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

7. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności wraz z wykazem literatury  

 

a) zakres wymaganej wiedzy i umiejętności:  

 Życie i działalność Witolda Pileckiego 
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b) wykaz literatury: 

 PILECKI. Śladami mojego taty, Z Andrzejem Pileckim rozmawiają Mirosław 

Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl,  Kraków, Wyd. Znak – Horyzont, 2015. 

Literatura uzupełniająca  

 Patricelli M., Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Warszawa, Wyd. Literackie, 

2011.  

 

c) strony internetowe: 

 Świerczek L. Witold Pilecki. Biogram,  

 http://www.pilecki.ipn.gov.pl/  

 http://www.polskatimes.pl/artykul/3730242,rotmistrz-witold-pilecki-zapomniany-

bohater-obozu-auschwitz-sylwetka  

8. Postanowienia końcowe.  

1) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie SCKIPGZ -  www.sckipgz.zabierzow.org.pl,  

 GBP -  www.bibliotekazabierzow.pl.  

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy 

konkursu.  

3) Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:  

Anna Domagała – Dyrektor SCKiPGZ 

Tel 12 2851 179, e - mail: a.domagala@zabierzow.org.pl 

Anna Nowecka –  Kierownik GBP;  koordynator konkursu  

Tel 12 2851504 e-mail: gbpzabierzow@gmail.com  

 

Załączniki: 

1. Formularz  zgłoszeniowy 

2. Harmonogram Konkursu  

3. Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)  uczniów biorących udział w 

konkursie 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku 

 

 

http://www.pilecki.ipn.gov.pl/
http://www.polskatimes.pl/artykul/3730242,rotmistrz-witold-pilecki-zapomniany-bohater-obozu-auschwitz-sylwetka
http://www.polskatimes.pl/artykul/3730242,rotmistrz-witold-pilecki-zapomniany-bohater-obozu-auschwitz-sylwetka
http://www.sckipgz.zabierzow.org.pl/
http://www.bibliotekazabierzow.pl/
mailto:a.domagala@zabierzow.org.pl
mailto:gbpzabierzow@gmail.com
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Zał. nr. 1 do Regulaminu Gminnego Konkursu: Słodko i zaszczytnie jest umierać za 

ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater dla uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów 

 

Formularz zgłoszeniowy 

I edycja Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej:  „Słodko i zaszczytnie jest umierać za 

ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater” 

Nazwa szkoły: 

Adres szkoły: 

Telefon szkoły: 

E-mail szkoły: 

Imię i nazwisko dyrektora: 

Imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za etap szkolny: : 

Przewidywana liczba uczestników etapu szkolnego: 

 

 

Akceptuję Regulamin I edycji Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej: „Słodko i 

zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater” 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez SCKiPGZ 

oraz GBP w Zabierzowie , w celach promocyjnych i informacyjnych   I edycji Gminnego 

Konkursu Wiedzy Historycznej: „Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold 

Pilecki, zapomniany Bohater” , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiem, 

że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także 

ewentualnego usunięcia.  
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Zał. nr. 2 do Regulaminu Gminnego Konkursu: Słodko i zaszczytnie jest umierać za 

ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater dla uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów 

 

Harmonogram Konkursu  

 

L.p. Zadanie Termin 

1.  

Powiadomienie szkół o I edycji Gminnego Konkursu Wiedzy 

Historycznej: „Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - 

Witold Pilecki, zapomniany Bohater” 

21. 03. 2016 

     2. 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu, 

dostarczenie do SCKiPGZ lub GBP w Zabierzowie   
11. 04. 2016 

     3. Dostarczenie do szkół testów  09. 05. 2016 

    4. Etap szkolny – pisanie testu 10. 05. 2016 

    5. 

Przesłanie na adres e - mail koordynatora Konkursu wersji 

elektronicznej protokołu z etapu szkolnego oraz wykaz 3 

laureatów etapu szkolnego 

    13. 05. 2016 

   6.  
Opublikowanie na stronie internetowej SCKiPGZ oraz GBP 

protokołu z etapu szkolnego oraz nazwiska laureatów.  
    16. 05. 2016 

   7. Etap gminny – quiz oraz finał konkursu  

O terminie szkoły 

zostaną 

poinformowane 

oddzielnym 

 e-mailem  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Gminnego Konkursu: Słodko i zaszczytnie jest umierać za 

ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater dla uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów 

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)  uczniów biorących udział w konkursie 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka.................................................................., do celów związanych z jego udziałem w 

Gminnym Konkursie: Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę - Witold Pilecki, 

zapomniany Bohater dla uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów w roku 2016. Wyrażam 

zgodę na publikowanie na liście uczestników kolejnych etapów konkursu wyników 

punktowych mojego dziecka. 

 

 

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

podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr. 4 do Regulaminu Gminnego Konkursu: Słodko i zaszczytnie jest umierać za 

ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater dla uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 Ja, niżej podpisana/y………………………………..  .(imię i nazwisko)  w związku z 

udziałem mojego syna/córki w Gminnym Konkursie: Słodko i zaszczytnie jest umierać za 

ojczyznę - Witold Pilecki, zapomniany Bohater dla uczniów gimnazjów Gminy Zabierzów 

wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku  mojego syna/córki - 

........................................................... do celów związanych z promocją konkursu.  

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane 

podczas etapu gminnego konkursu  mogą być zamieszczone na stronach internetowych 

Urzędu Gminy, SCKIPGZ oraz GBP Zabierzów oraz wykorzystane w materiałach 

promocyjnych. Podpisanie jest dobrowolne.  

  

 

 

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

 miejscowość data                                          czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika   

                                                                                        


