
Załącznik nr 1 do  Regulaminu  Ogólnopolskiego  Konkursu   

Laur Michała Anioła 

w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PLACÓWKI 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA (opis – nie więcej niż 1500 znaków) 

Rodzaj innowacji i opis zasad realizacji innowacji (tytuł, odbiorcy, zajęcia edukacyjne lub obszary 

pracy szkoły, czas trwania, motywy podjęcia działalności innowacyjnej, na czym polega innowacja, 

przewidywane efekty). Sposób prowadzenia ewaluacji. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TYP SZKOŁY/PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ:       
PUBLICZNA                          NIEPUBLICZNA    

 

NAZWA  SZKOŁY/PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ:       
 

ADRES  SZKOŁY/PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ:       
 

 

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy dołączyć:  

-Opinię lub Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji. 

 

 

 

EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY (opis – nie więcej niż 1500 znaków)  

Zakres organizacyjny i merytoryczny eksperymentu (tytuł eksperymentu, rodzaj eksperymentu, zajęcia 

edukacyjne, które obejmuje lub obejmował eksperyment, obszar tematyczny eksperymentu, przewidywany 

czas realizacji, motywy podjęcia działań eksperymentalnych, opis założeń prowadzenia eksperymentu, sposób 

realizacji). Sposób prowadzenia ewaluacji. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy dołączyć:  

-Zgodę Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

-Opinię jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, ulica Zakładowa 1, 
25-672 Kielce, wyłącznie do celów związanych z Konkursem – Laur Michała Anioła,  zgodnie z ustawą  
z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Poinformowano mnie o tym, że mam prawo wglądu 
 do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 

Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację zgłoszonego zadania konkursowego przez współorganizatorów Konkursu – Laur 
Michała Anioła do celów promocyjnych, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych za pomocą różnych nośników informacji. 

 
 
 



 
 
…………………………………………………..                                                 ………………………………………………………….. 
 
Data i miejsce          Imię i nazwisko, pieczęć 
  



Załącznik nr 2 do  Regulaminu  Ogólnopolskiego Konkursu 

 Laur Michała Anioła 

w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła 

 

 

KURATORIUM OŚWIATY  

ADRES SIEDZIBY: 

 

 

E-MAIL: 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY: 

 

 

OSOBA DO KONATKTU:  

 

ZESTAWIENIE ZAKWALIFIKOWANYCH SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 Nazwa 

szkoły/placówki 

oświatowej 

Adres 

(ulica, numer, kod, 

miasto) 

Dyrektor 

(imię i nazwisko) 

Adres e-

mailowy do 

kontaktu 

Telefon 

kontaktowy 

1    

 

  

2    

 

  

3    

 

  

4    

 

  

5    

 

  



Formularz należy odesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach,  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce, w terminie do 14 maja 2018 r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach, ulica 
Zakładowa 1, 25-672 Kielce, wyłącznie do celów związanych z Konkursem – Laur Michała Anioła,  zgodnie z ustawą  
z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Poinformowano mnie o tym, że mam prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 

 

 

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

        Data                                                                                              Pieczęć i podpis   

Kuratora Oświaty   


