Kuj awsko-Pomorski Lider Edukacj i

|Jtząd Marszałkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że

Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli

w postaci Konkursu ,.Kujawsko,Pomorski Lider Edukacji" i przyjął uchwałę
Zarządu WojewódŹwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 251921116 z dnia 22,06.2016 r.

z

regionu

w sprawie ustanowienia KoŃursu ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz przyjęcia jego
regulaminu.

Wniosek o przyznanie tytułu,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" należy składaó w terminie

do 31 lipca każdego roku.

Decydująca

jest data złożeniaw siedzibie

Urzędu

Marszałkowskiego lub data stempla pocźowego.

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzoręm wniosku dostępny jest na
stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładcę aktualnościoraz menu tematyczne/edukacja
atakżę na stronie BIP.
Jednocześnie informuj emy,

uchwałę Nr XIXi350lI6
re

gul aminu przy znaw ani a

z

że Sejmik

dnta 25.04.2016

pracownikom

o

Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy.iął

r. w sprawie uchylenia uchwały w

sprawie

światy nagró d Mar szŃka Woj ewó dztwa Kuj awsko -

Pomorskiego z okazjl Dnia Edukacji Narodowej.
Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

P

ieczątka wnioskodawcy

Wniosek o prz17znanie tytułu
,,Kuj awsko-Pomorski Lider Edukacji"

1.

Zgłaszam wniosek dla
Pani/Pana

urodzonejinego

.

posiadającej/cego wyks
zatrudnionej/nego w

ztałcente;

:i11

.. ...

(nazwa szko§ lub placówki)

na stanowisku (przedmiot, specjalność) .

2.

Adres kandydata do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica

3.

StuZ. pracy pedagogicznej kandydata:

4.
5.

i

numer domu)

Stopień awansu zawodowego kandydata:
Informacj a o dotychczas otrzymanych nagrod ach
z zaznaczęniem roku przyznania:

i wyrożnieniach kandydata,

1) nagrody dyrektora szkoły (placówki): .....,

2)

nagrody organuprowadzącego:

3)

nagrody organu nadzoru pedagogicznego:

4)

nagrody Ministra właściwegodo spraw edukacji:

5)

inne nagrody:

.

6. Osiągnięcia kandydata (naleĘ opisać w zakresie spełniania kryteriów §
Regulaminu Konkursu,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji":
1) podejmuje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
wysokich standardów nauczania, w tym metod innowacyjnych
pracy indl.widualnej z uczniem oraz pracy zespołowej

3

z uwzględnieniem
i interakfinych,

młodzieżdo akĘwnościw środowisku lokalnym poprzez
kształtowanie ich wrażliwościspołecznej ora"z poczucia regionalnej wspólnoĘ

2) inspiruje dzieci

i

obl.rvatelskiej

3) aktywnie uczestnicry w

przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez
Samorząd Województwa określonych w regionalnych dokumentach strategicznych

4)

uryskuje szczególne efekĘ w pracy dydakĘcznejo wychowawczej lub opiekuńczej
(np. szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ogólnopolskim)

5) wspiera nauczycieli

swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, inspiruje do
podejmowania innowacyjnych działań, dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,
pomaga innym w tworzeniu warsztatu pracy atrakcyjnego dla uczniów m.in.:
publikacje w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, na platformie edukacyjnej
itp.

6)

jest animatorem życia spolecznego w środowisku lokalnym, bierze akĘwny udział w
projektach i akcjach narzecz społecznościlokalnej

201.. r.
podpis, pieczęć wnioskodawcy

data

*wniosek naleĘ sporządzić maksymahie tta2kartkach (dwustronnie) czcionkąniemniejsząniz
Oświadczam. że:
l

)

2)

8

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd MarszałkowskilMarszałka Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych z 1ego rozpatrzeniem
w Konkursie ,,Kujawsko-Pomorski Lidęr Edukacji", w {m do publikowania lis§ nagrodzonych osób na stronie
internetowej ww. urzędu oraz w prasie, zgodnie z ustawą zdnia29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z2014 r. poz. 1182 zpóźn. zm.).
wyrazam zgodę na udział rv Konkursie ,,Kujawsko-Pomorski Lidęr Edukacji" clrganizowanym przezNlarszŃ,ka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i akceptuję regulamin wrv, Konkursu

20

1

... r.
(data. podpis kandydata)

Załqcznik
do uchwaĘ
Zarz

qdu

Nr 25/92]i]6

I| oj ew

ó

dz tw a

Kuj aw s ko- P o mor s ki e g o

z dnia 22.06.201 6 r.

Regulamin Konkursu
o,Kuj awsko-Pomorski

Lider Edukacj i"

§ 1. Postanowienia ogólne

1.

2.
3.
4.
5.
§ 2.

Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą,,Kujawsko-Pomorski

Lidęr Edukacji", zwanego dalej ,,Konkursem".
Organizatorem Konkursu przyznającym §tuł ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz nagrody
jest Marszałek Wojewódżwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej ,,Organizatorem".
Konkurs ma zasięg wojewódzki ijest organizowany raz w roku,
Za przeprowadzenje i organizację Konkursu, w imieniu Organizatora, odpowiada Depaltament
Edukacj i Urzędu Marszałkowskiego Woj ewódawa Kuj awsko-Pomorskiego.
Regulamin Konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawskopomorskie.pl .
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalnościnauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
na terenie wojewódźwa kujawsko-pomorskiego, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój
psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci imłodzieĘ,wyrożniająsię w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne
i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji wojewódawa kujawskopomorskiego.
§ 3.

Kryteria dla kandydatów do §tułu,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji"

1.

Kandydat do §Ąułu ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" musi spełniać łącznie następujące
kryteria:

1) byó czynnym zawodowo nauczycielem, wychowawcą lub innym

2)

pracownikiem
pedagogicznym przedszkola, szkoĘ lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej
województwa kujawsko- pomorskiego, z co najmniej 10-letnim stażęm pracy pedagogicznej;
uzyskaó co najmniej dwukrotnie nagrodę Dyrektora szkoły/placówki oraz co najmniej jedną
nagrodę organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub nagrodę

2.

Ministra Ed ukacj i N arodowej ;
Ponadto kandydat powinien wykazać się działalnościąw co najmniej w trzech z niżej
wymienionych działań:
1) podejmowac działania dydaktyczne, wyclrowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem wysokich
standardów nauczania, w tym metod innowacyjnych i interak§wnych, pracy indywidualnej
z uczniem oraz praay zespołowej;
ż) inspirowaó dziect i młodzież do aktywności w środowisku lokalnym popruez kształtowanie
ich wrazliwościspołecznej oraz poczucia regionalrrej wspólnoty obyw,ąlęlrki";,

3)
4)
5)

6)

w przedsięwzięciach edukacyjnych realizorł,anych przez Samorząd
wojewódźwa określonychw regionalnych dokumentach strategicznych;
uzYskiwaĆ szczegÓlne efek6, w pracy dydak§,cznej, wychowawczej lub
opiekuńczej
(nP, szczegolne osiągnięcia w olimpiadaóh i -konkursach przedmioiowych
o zasięgr1
akt}iwnie uczestniczYĆ

wojewódzkim i ogólnopo|skim);
wsPieraĆ nauczYcieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym,
inspirować do
Pode.imowania innowacyjnych dziŃań, dzięlic się zdoby,tą wiedzą-i umiejętnościami,
Pomagaó innYm w tworzeniu warsźatu pracy atrakcyjnego dla uczniów m. in.: publikacje
w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, na ptaiiońie edukacyjnej
itp.;
bYĆ animatorem Ęcia społecznego w środowisku lokalnym, - u.ue 'urcy-ny udział
w projektach i akcjach narzeczspołecznościlokalnej.

§ 4.

Procedura zgłaszania kandydatów

],

Z wnioskiem
l

)

2)

o PrzYznanie §,tułu ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji,, mogą wystąpió:
orgal]y prorł.adzące szkoĘ (placówki);

dYrektorzY szkół lub placówek oświatowychpo pozytywnym zaopiniowan
iu przez
Radę Pedagogiczną;
rwiązki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty;
stowarzyszenia lub inne organiz acje pozarządowe;

3)
4)
5) DYrektor

DePartamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódżwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
2" wnioskodawcamoże wystąpió z wnioskiem tylko dla jednego kandydata.
3, Wniosek, o którym mowa w ust. I należy przesłac na adres: lJrząd Marszałkowski
Woiewództwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, 87-100
Toruń, plac
Teatralny 2 z dopiskiem na kopercie
''KUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI,.
4, Wniosek o PrzYznanie Ę'tułu,,Kujawsko-Pomorski
Lider Edukacji" jest składany w terminie do
31 liPca kaŻdego roku- DecYdująca jest d,ata złożenia w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego 1ub
data stempla pocżowego.
5, Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleĘ dołączyć rekomendacje potwierdz ające dziŃa1nośó
nauczyciela. o której mowa w § 3 ust. 2.
6. Ty,tuł ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji'' można otrzymać Ęllko raz w okresie pracy
zawodowej.

7,

W Konkursie nie mogą uczestniczyó nauczyciele wchodzący w skład Kapituły
Konkursowej,

§ 5.

Kapituła Konkursu

1,

Do ocenY zgłoszonYch kandydatur Marszałek corocznie powołuje Kapitułę
Konkursu.
W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

2.

1) trzecll Przedstawicieli

2)

3)
4)
5)
6)

Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódźwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Przedstawiciel DePartamentu Rozwoj u Gospodar czego i Współpracy Międzynarodowej
urzędu Marszałkowskiego woj ewódźwa kuj awsko-pomorskiego w Toruniu;

Przedstawiciel DePartamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
przedstawiciel Kuj awsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;
przedstawicięl środowiska akademickiego zapro szony przezMarszałka;
przedstarł,iciel sej miku województwa kujawsko-pomorskiego;

1)

8)

3.

4.
5.
6.
1.
8.
9.

po jednym przedstawicielu mviązkow zawodowych reprezentatywnych

w rozumieniu ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innyclr ins§Ąucjach dialogu
społecznego, tj. Niezaleznego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność",
Ogólnopolskiego Porozumienia Związkow Zawodowych i Forum Związkow Zawodowych;
laureat Konkursu ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" z poprzedniego roku (obowiązuje od
drugiej edycji Konkursu).

Marszałek Województwa może powołaó do składu Kapituły Konkursu

z

własnej inicja§wy

dodatkowe osoby.

Spośród członków Kapituły Konkursu Marszałek wskazuje Przewodniczącego KapituĘ

Konkursu.
Przewodniczący kieruje pracami KapituĘ i zapewnia prawidłową realizację Konkursu.
Kapituła Konkursu obraduje we własnym gronie, podejmując decyzje nq,kłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje

głos

Przewodnic zącego Kapituły Konkursu,

Członkom KapituĘ Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za udztał w pracach KapituĘ

Konkursu.

Członków

Kapituły Konkursu

obowiązuje zasada zachowania poufnościw kwestiach

dotyczących przebi egu posiedzeni a i podej mowanych decy zli,

Funkcję Sekretarza Kapitu§ Konkursu, bez prawa głosu, pełni osoba wskazana przezMarszałka"
l0. SekretarzKapituĘ Konkursu odpowiada za obsługę administracyjną KapituĘ Konkursu.
11. Zkażdego posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół.

§ 6.

Tryb przyzn^wnnia Ętułu ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji"

1.

Zadanjem Kapituły Konkursu jest ocena wniosków o przyznanie §Ąułu ,,Kujawsko-Pomorski
Lider Edukacji".
Posiedzenie KapituĘ zwołuje Przewodniczący,który ustala tryb itęrminarz pracy KapituĘ.
Członkowie Kapituły powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia z 4 dniowym
wypr zedzeni em pocźą elektron iczną, telefonicznie, listownie lub faxem,
Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu rekomenduje szesnastu Kandydatów
do §Ąułu,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacj i". Rekomendacj e wymagaj ą uzasadnienia.
Jednemu z kandydatów Marszałek przyznaje ĘĄuł ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz

2.
3,
4"
5"

6.
1.
8.

§

pozostĄm równorzędne rłyróżn i eni a.
Laureaci Konkursu, o których mowa w ust. 5, otrzymują nagrody pieniężne przyznane przez
okol iczno ściową statuetkę, a piętnastu

Marszałka Woj ewódźwa Kuj awsko-Pomorskie go.
Wysokośó nagród ustalana jest corocznie przez Zarząd Wojewódżwa, w zależnościod ilości
środków zapisanych na ten cel w budzecie Wojewódmva.
Wręczenie §Ąułu ,,Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz wyróżnień odbywa się kazdego roku

podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. O terminie wręczenia nagród
Laureaci Konkursu, o których mowa w ust. 6, zostaną powiadomieni pisemnie.

7.Inne postanowienia
Zarząd Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod
wa,runkiem, że taka zmlana nie naruszy praw nabl,tych uczestników Konkursu.

