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RDN Nowy Sącz

I
Cele konkursu
1.
Uczczenie osoby gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego asa lotnictwa, żołnierza niezłomnego
w związku z 10. rocznicą śmierci i 100. rocznicą urodzin.
2.
Zainteresowanie najnowszą historią Polski .
3.
Propagowanie patriotyzmu.
4.
Wyłonienie talentów oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania
uczniów.
5.
Rozwijanie w uczniach umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
6.
Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.
7.
Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy
z uczniem zdolnym.
8.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

II
Ustalenia ogólne
1.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego.
2.
Obowiązkiem dyrektora jest zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie poprzez wypełnienie
formularza stanowiącego załącznik nr 1 i przesłanie go na adres mailowy: komitetkodyma@op.pl
w terminie do 31 października 2014.
3.
Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów.
4.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom
/prawnym opiekunom informacji o zasadach przeprowadzania i Regulaminie Konkursu oraz
odebranie od nich podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
5.
Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji
stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
6.
W czasie przeprowadzania etapu wojewódzkiego konkursu uczestnikom nie wolno używać
telefonów komórkowych.
7.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane
wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę www.sp21.sacz.com.pl oraz pocztę elektroniczną
komitetkodyma@op.pl.
8.
Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji będą opracowane przez nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła w Nowym Sączu, członków Komitetu Budowy Kaplicy i
Miejsca Pamięci gen. Stanisława Skalskiego w Kodymie na Ukrainie z siedzibą w Nowym Sączu,
21. Brygadę Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza, w Rzeszowie
1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków- Balice im. gen. bryg. Stanisława
Skalskiego. Autorzy zadań oraz wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej nie mogą
przygotowywać własnych dzieci oraz uczniów do udziału w konkursie.

III
Przebieg konkursu
1.

Konkurs jest dwuetapowy. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2.
Eliminacje konkursowe w etapie szkolnym będą przeprowadzane w formie testu; z kolei
eliminacje w etapie wojewódzkim w formie prezentacji multimedialnej.
3.
W etapie wojewódzkim konkursu może wziąć udział co najwyżej po 2 uczniów danej
szkoły, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym. Do ścisłego finału komisja
kwalifikuje 10 najlepszych prezentacji.
4.
Tytuł laureata konkursu otrzymuje 3 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów w etapie wojewódzkim.
IV
Organizacja etapu szkolnego
Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze
szkoły, który:
1.
zgłasza szkołę do udziału w konkursie;
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 konkursie na
przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że
zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 3
4.
organizuje 12 listopada 2014 r. o godzinie 13.00 etap szkolny konkursu
5.
przekazuje do komisji wojewódzkiej konkursu następujące dokumenty:
a)
prace 2 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym,
b)
protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku
c)
na adres e-mail przewodniczącego komisji wojewódzkiej wersję elektroniczną protokołu,
V
Organizacja etapu wojewódzkiego
Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada przewodniczący
wojewódzkiej komisji.
1.
a)
b)
c)
d)

Komisja wojewódzka:
dokonuje kwalifikacji do etapu wojewódzkiego,
przeprowadza eliminacje wojewódzkie,
wyłania laureatów konkursu,
organizuje uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu.
2. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:

a)
ogłoszenie listy finalistów - uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
b)
zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego
c)
zorganizowanie sprawdzania prezentacji uczestników w etapie wojewódzkim,
d)
ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego konkursu,
e)
przygotowanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów,
f)
zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu we współpracy
z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej,
g)
zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 sierpnia 2015 r.

3. Do zadań wiceprzewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:
a)
czuwanie nad stroną merytoryczną konkursu, współpraca z autorami zadań konkursowych,
b)
ustalenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu,
c)
zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu we współpracy
z przewodniczącym komisji wojewódzkiej,
4. Przebieg etapu wojewódzkiego:
a)
Etap wojewódzki odbędzie się 17 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Jana
Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 4426440.
b)
Etap wojewódzki będzie polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, przesłaniu
jej na adres komisji wojewódzkiej w terminie do 9 lutego 2015 r., która zakwalifikuje 10
prezentacji do ścisłego finału.
c) Prezentacja multimedialna:

Forma:
- temat prezentacji powinien stanowić realizację zagadnienia „Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski as
powietrznych bitew”
- prezentacje należy nadesłać na płycie CD na adres:
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II
ul. Rokitniańczyków 26,
33-300 Nowy Sącz,
z dopiskiem na kopercie: „Gen.bryg. pil. Stanisław Skalski as powietrznych bitew”
z pseudonimem uczestnika, ewentualnie złożyć osobiście w sekretariacie szkoły
- płytę CD należy podpisać wyłącznie pseudonimem autora
- informacje dotyczące osobistych danych uczestnika (nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, data
urodzenia, szkoła) należy dołączyć do pracy w osobnej kopercie zamkniętej, ale podpisanej
pseudonimem
- prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie
jej bezpośrednio w programie Power Point. Jako nazwę pliku należy wpisać pseudonim uczestnika
- prezentacja winna zawierać co najmniej 20 slajdów; treść powinna być zilustrowana
odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami, itp.


Kryteria oceniania :
- zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu
- zawartość merytoryczna
- wykorzystanie różnorodnych źródeł
- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji
- poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa i edycyjna
- ogólne wrażenie estetyczne
- sposób prezentacji: czytanie, wygłaszanie (dotyczy 10 prezentacji zakwalifikowanych do
ścisłego finału)

d) Prace ocenia komisja wojewódzka.
e) Tytuł laureata konkursu otrzymuje 3 uczestników konkursu, którzy w etapie wojewódzkim
f0 Uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu- termin do uzgodnienia
uzyskali najwyższą liczbę punktów, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów,
jaką uzyskał trzeci finalista.

VI
Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac
1.
W etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków komisji
szkolnej.
2.
W etapie wojewódzkim prace uczniów są oceniane przez członków komisji wojewódzkiej –
m.in. ekspertów w zakresie historii i lotnictwa, zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematem
oceniania.
3.
Przewodniczący komisji szkolnych oraz wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej
odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz
rozkodowywania.
4.
Decyzje komisji szkolnej i wojewódzkiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII
Zakres wymaganych umiejętności
Uczeń:
a) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną,
b) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, potrafi
ustalać kolejność wydarzeń,
c) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
d) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. wywiadów, relacji, prasy, ikonografii),
e) interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie wywiady lub
relacje,
f) odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji,
g) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.
VIII
Wykaz proponowanej literatury dla uczestników
1.

Etap szkolny:

Skalski Stanisław, Czarne Krzyże nad Polską, wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa
1957. (Publikacja dostępna również w Internecie w formacie PDF).
2.

Etap wojewódzki:
a) Arct Bogdan, Cyrk Skalskiego, [wersja mp3 i PDF dostępna w Internecie].
b) Michalak Antoni, Między niebem a piekłem. Opowieść o Stanisławie Skalskim,
Wydawnictwo Kagero, Lublin 1996.
c) Ochabska Katarzyna, Stanisław Skalski, Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher, 2011.
d) Skalski Stanisław, Czarne Krzyże nad Polską, wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej,
Warszawa 1957. (Publikacja dostępna również w Internecie PDF).
e) Bitwa o Wielką Brytanię - aud. Bogusława Czajkowskiego, nadana w Polskim Radiu w
październiku 1956 roku; [http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/683558,Bic-sie-oAnglie-to-byl-zaszczyt/?utm_source=box&utm_medium=link&utm_campaign=related]

f) Płk. Stanisław Skalski wspomina: konkursowy egzamin do Szkoły Lotniczej w Dęblinie w
1935 r., wybuch wojny i pierwszy niemiecki samolot strącony podczas walki powietrznej nad
Toruniem, aud. Bogusława Czajkowskiego (20.08.1971);
[http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/817301,Stanislaw-Skalski-legenda-stal-sie-zazycia]
g) Album rycerski – Stanisław Skalski, Z. Kowalewski, prod. Telewizja Polska S.A 2004.
h) Cyrk Skalskiego, reż .J. Bławut, prod. Polska 1986.
i) Spętany anioł, reż. Z. Kowalewski, prod. Polska 2005.
j) http://www.konflikty.pl/a,428,Wywiady,Wywiad_z_generalem_Stanislawem_Skalskim.html
k) Żyłem, jak chciałem – gen. Stanisław Skalski, reż. A. Bujas, prod. Polska 2008.
IX
Uwagi końcowe
a) Nadesłane prace nie będą zwracane.
b) Komisja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac.
c) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w celach
promocyjnych, wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych, i innych
materiałów prasowych) zarejestrowanych podczas finału konkursu (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. Zm ; DzU 2006 nr 90, poz.631 z późn. zm).
Załącznik nr 1 do Regulaminu Małopolskiego Konkursu
„Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski – bohater romantyczny”dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Małopolski Konkurs „Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski as powietrznych bitew”
1.

Nazwa szkoły: …………………………………………………………......……..

2.

Adres szkoły:


ulica …………………………………………………………..………………



numer ……………………………………………………………………...…



miejscowość ………………………………………………………………….



kod pocztowy …………………………………………………………….…..



poczta ……………………………………………………………………...…



telefon ………………………………………………………………………..



e – mail do szkoły ………………………………………………………...….

3.

Imię i nazwisko dyrektora: ………………………………………………………

4.

Imię i nazwisko koordynatora szkolnego Konkursu: …………………………....

Załącznik nr 2 do Regulaminu Małopolskiego Konkursu
„Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski as powietrznych bitew”dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015
Harmonogram Konkursu
Lp.

Zadanie

Termin

1.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na
adres e - mailowy przewodniczego komisji wojewódzkiej

do 31 października 2014r.

2.

Etap szkolny

12 listopada 2014 r.

3.

Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołów z
eliminacji szkolnych wraz z pracami 2 uczniów, którzy
uzyskali najwyższą liczbę punktów w szkole (decyduje data
stempla pocztowego)

do 19 listopada 2014 r.

4.

Etap wojewódzki – prezentacja multimedialna

5.

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do finału

3 marca 2015 r.

6.

Etap wojewódzki – finał, ogłoszenie listy laureatów

17 marca 2014 r.

do 9 lutego 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Małopolskiego Konkursu
„Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski as powietrznych bitew”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015
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.
Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka....................................., ucznia ................................................................................................,
do celów związanych z jego udziałem w Małopolskim Konkursie „Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski
as powietrznych bitew” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w
roku szkolnym 2014/2015.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Małopolskiego Konkursu „Gen. bryg. pil.
Stanisław Skalski as powietrznych bitew” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 i akceptuję jego postanowienia.
….........................................................................
podpis rodzica /opiekuna prawnego

