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Regulamin V edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Rotmistrz Witold Pilecki – 

Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia” 

dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych powiatu bocheńskiego  

pod Honorowym Patronatem 

Zofii Pileckiej-Optułowicz i Andrzeja Pileckiego Starosty Bocheńskiego Adama Korty 

Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa Musiała 

 

Partnerzy  

Województwo Małopolskie 

Instytut Pileckiego w Warszawie 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce 

 

Konkurs jest współfinansowany w ramach zadania publicznego pn. „Lekcja 

patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim" przez Województwo Małopolskie. 

 

Organizatorem V edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Rotmistrz Witold 

Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia” jest 

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce. 

 

Cele konkursu: 

1) Upamiętnienie postaci Witolda Pileckiego jako polskiego bohatera narodowego. 

2) Upowszechnienie wiedzy o bohaterze Polski Podziemnej i powojennego 

podziemia niepodległościowego. 

3) Zainteresowanie historią najnowszą Polski XX wieku. 

4) Zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny 

światowej i po jej zakończeniu. 

5) Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów. 

6) Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

7) Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym. 

8) Propagowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 
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1. Zasady ogólne: 

1) Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2) Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji będą opracowane 

przez członków powołanej komisji konkursowej lub niezależnego autora. 

3) Autorzy zadań nie mogą przygotowywać uczniów lub własnych dzieci do 

udziału w konkursie. 

4) Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą 

przekazywane bezpośrednio do szkół podstawowych powiatu 

bocheńskiego pocztą elektroniczną. 

 

2. Uczestnictwo w konkursie: 

1) Konkurs ma charakter otwarty oraz skierowany jest do uczniów klas IV – VIII 

szkół podstawowych powiatu bocheńskiego. 

2) Konkurs jest przeprowadzany: 

a) w jednej grupie wiekowej: szkoła podstawowa kl. IV –VIII 

b) w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. 

3) Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu konkursu. 

4) Eliminacje  konkursowe na etapie szkolnym i powiatowym przeprowadzane są 

w formie pisemnej. W warunkach zagrożenia pandemią COVID-19 konkurs 

może być przeprowadzony w formie online. 

5) Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane m.in. przez Organizatora.  

 

Harmonogram konkursu: 

Lp. Zadania Termin 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie poprzez przesłanie 

informacji e-mail na adres  

do 27 kwietnia 

2022 r. 

2. Przekazanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

powiatowego (dwóch uczniów) na adres e-mail  

11 maja 2022 r. 

3. Etap powiatowy konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Witolda Pileckiego w Jodłówce lub w formie 

online. 

18 maja 2022 r. 

godz. 10.00 



3   

4. Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów 

konkursu nastąpi w dniu konkursu lub w przypadku 

przeprowadzenia konkursu w formie online w terminie do 

trzech dni po konkursie. 

18 maja 2022 r. 

 

3. Przebieg konkursu: 

1) Etap szkolny przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez 

dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z 

których co najmniej jeden jest nauczycielem historii. 

2) Arkusz z zadaniami w formie pisemnej przygotowuje szkolna komisja 

konkursowa. 

3) Komisja szkolna: 

a) uzyskuje zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na 

przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz 

uzyskuje potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują 

jego postanowienia, 

b) organizuje etap szkolny w warunkach zapewniających samodzielną 

pracę uczniów, 

c) przekazuje do Organizatora konkursu informacje o zakwalifikowaniu się 

dwóch uczniów ze szkoły do etapu powiatowego. 

4) Etap powiatowy przeprowadza powiatowa komisja konkursowa powołana 

przez Organizatora. 

5) Eliminacje powiatowe odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, Jodłówka 274, 32–765 

Rzezawa, przebiegać będą w jednej części pisemnej. Dopuszcza się formę 

online konkursu. 

6) Komisja powiatowa przyznaje tytuł laureata nie więcej niż 3 uczniom, którzy 

uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powiatowych. 

7) Komisja powiatowa może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

8) Rozstrzygnięcie komisji powiatowej jest ostateczne. 

9) Komisja powiatowa ogłasza listę laureatów na stronie Organizatora 

https://mocradosci.pl/ 

10) Komisja szkolna i powiatowa przechowuje dokumentację zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt dla szkół i placówek oświatowych. 

https://mocradosci.pl/
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4. Procedury kodowania prac: 

1) Prace uczniów są kodowane na poszczególnych etapach konkursu. 

2) Procedurę kodowania ustalają przewodniczący komisji szkolnych oraz powiatowej. 

3) Zakodowane dane uczniów są zabezpieczane na czas sprawdzania i 

oceniania zadań. 

4) Po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane. 

 

5. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania: 

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

członków komisji szkolnej. 

2) Na etapie powiatowym prace uczniów są oceniane przez członków komisji 

powiatowej, zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania. 

 

6. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności wraz z wykazem literatury: 

Etap szkolny i powiatowy 

a) Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności: 

 Życie Witolda Pileckiego – biografia 

b) Wykaz literatury: 

 Cyra A., Ochotnik do Auschwitz: Witold Pilecki (1901 – 1948), 

Oświęcim 2000 

 Cyra A., Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz. Rozdział I-IX.  

Warszawa 2014 

 Fairweather J., Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji 

Witolda Pileckiego, Kraków 2020 

 Kobiela S., Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do 

Bochni i Wiśnicza. Bochnia 2018 

 Patricelli M., Ochotnik. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Warszawa 2011 

 Pawłowicz J., Rotmistrz Witold Pilecki 1901 – 1948. Warszawa 2009 

c) Strony internetowe: 

 Świerczek L. Witold Pilecki. Biogram, http://www.pilecki.ipn.gov.pl 

 https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/rtm-

witold- pilecki/88305,Rotmistrz-Witold-Pilecki.html 

 

 

http://www.pilecki.ipn.gov.pl/
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/rtm-witold-pilecki/88305%2CRotmistrz-Witold-Pilecki.html
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/rtm-witold-pilecki/88305%2CRotmistrz-Witold-Pilecki.html
https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/rtm-witold-pilecki/88305%2CRotmistrz-Witold-Pilecki.html
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7. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

1) W zakresie dostępności architektonicznej budynku lub jego części, w której 

będzie realizowane zadanie: 

 zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków: 

Konkurs historyczny odbędzie się w sali gimnastycznej PSP w Jodłówce. 

Sala posiada oddzielne wejście z poziomu zero, drzwi o szer. min. 90 cm. 

Toalety dostosowane na tym samym poziomie co sala. Brak barier 

architektonicznych w tej części szkoły.  

Dostęp do sali gimnastycznej, w której odbędzie się konkurs jest z poziomu 

zero wg powyższego opisu. To samo tyczy się toalet. Uczestnicy nie będą 

korzystać z innych miejsc. Konkurs, poczęstunek i wręczenie nagród 

odbywać się będzie w sali. 

 zapewnienie  informacji na temat rozkładu  pomieszczeń w budynku,  co 

najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:  

W razie takiej sytuacji należy zgłosić potrzebę wraz ze zgłoszeniem szkoły 

do udziału w konkursie w terminie zgodnym z harmonogramem konkursu. W 

przypadku gdy takie zgłoszenie wpłynie, zostanie wyznaczona osoba do 

pomocy w poruszaniu się. 

 zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 426, 568 i 875):  

Bez uprzedniego zgłoszenia osoba korzystająca z psa asystującego będzie 

miała dostęp do budynku. 

 zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub 

ich uratowania w inny sposób: Zgodnie z regulaminem konkursu udział w 

nim osoby ze szczególnymi potrzebami będzie wymagał uprzedniego 

zgłoszenia i wówczas zostanie przygotowany plan ewakuacji po kątem danej 

osoby. Zaznaczyć należy, że konkurs jest dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, które biorą w nim udział pod opieką swoich nauczycieli. Z 

każdej szkoły może być max 2 uczestników, zwykle z jednym opiekunem, 

więc w przypadku konieczności ewakuacji nie ma dzieci niezaopiekowanych.  

2)  W  zakresie  dostępności  cyfrowej: 
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 zapewnione zostaną wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych: Zaproszenie do konkursu wraz z regulaminem wysyłane jest do 

szkół w formie tekstowej. Nauczyciele w każdej ze szkół przygotowują 

potencjalnych kandydatów do konkursu wg uznania i potrzeb.  

3) W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 

których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 

i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 

wykorzystanie zdalnego dostępu online  do usługi tłumacza przez strony 

internetowe i aplikacje: W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania na 

swój koszt zorganizujemy tłumacza języka migowego. 

 instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 

urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie 

słyszenia:  

W przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania na swój koszt zorganizujemy 

tłumacza języka migowego. 

 zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie 

realizowanego zadania publicznego – w postaci elektronicznego pliku 

zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku 

migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania:  

Umieścimy na stronie https://mocradosci.pl/ informację o zakresie 

realizowanego zadania publicznego w postaci pliku elektronicznego 

odczytywalnego maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania. 

 zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 

realizatorem zadania w formie określonej w tym wniosku: Dostosujemy się do 

wymagań we wniosku. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne 

rozstrzygnięcia podejmuje Organizator. 

2) Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie 

https://mocradosci.pl/
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internetowej Stowarzyszenia Moc Radości w Jodłówce. 

3) Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: 

Wanda Janta – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Jodłówce tel.; e-mail:  

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

……………………………………, data:…………………………………… 

 

(miejscowość) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego syna/córki 

podopiecznego/podopiecznej* dla celów Powiatowego Konkursu Historycznego o 

Rotmistrzu Witoldzie Pileckim 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego 

dziecka/podopiecznego będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i 

informowania o przebiegu Konkursu. 

Oświadczenie moje ważne jest na cały okres trwania Konkursu. 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 


