
KURAToRTM OSwrATy
WEWROCLAWIU

PROCEDTJRA W SPRAWIE PRZYZNAI\IA
NAGRODY MIMSTRA EDUKACJI iNAUKI

Podstawa prawna:

- art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
- art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo odwiatowe;
- rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycaria 2009 r. w sprawie
kryteri6w i trybu przyznawania nagr6d dla nauczycieli.

Postanowienia og6lne

Ilekrod w niniejszej procedurze jest mowa o:

I ) kuratorium - nale2y przez to rozumie6 Kuratorium Odwiaty we Wroclawiu,

2) szkole - rr,le?y przEz to rozumiei jednostki systemu odwiaty, nad kt6rymi nadz6r
pedagogiczny sprawuje DolnoSlqski Kurator Odwiaty,

3) piecz4tce adresowej jednostki spon4dajqcej wniosek - naleiry pnez to rozumie6
piecz4tkg wraz z adresem szkoly, organu prowadz4cego szkolg,

4) podmiocie sporz4dzajqcym wniosek - nalel1 przez to rozumie6 odpowiednio marszalka
wojew6dztw4 starostg powiatu, prezydenta, burmistrza" w6jta gmrny, ktfirzy dzialaj4
w imieniu organu prowadz4cego dan4 szkolg oraz dyrektora szkoly,

5) wniosku - naleLry ptzez to rozumie6 wniosek o prqzrranie nagrody Ministra Edukacji
i Nauki,

6) osobie proponowanej do przyznaria nagrody - nale2y pnez to rozumie6 dyrektora szkoly
lub nauczyciela zatrudnionego w szkole,

7) organie opiniujqcym - nalez'y przez to rozumieC radg pedagogicznq szkoly,

8) wymaczonym pracowniku lvydziafu organizacyjnego kuratorium - nalery pnzez to
rozumie6 pracownika zatrudnionego na stanowisku urzgdniczym niewymagaj4cym
kwalifikacji pedagogicznych, kt6remu powierzono prowadzenie spraw dotyczqcych
przyzna'wania nagrody Ministra Edukacji i Nauki,

9) komisji - nale2y przez to rozumie6 komisjg powolan4 przez Dolno6lqskiego Kuratora
O5wiaty, kt6rej zadaniem jest opiniowanie wniosk6w o prrlzrtmie nagrody Ministra
Edukacii i Nauki.



Rozdzial I
Tryb postgpowania w przypadku wniosk6w o przyznanie nagrody

Ministra Edukacji i Nauki.

$1

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dyrektorom szk6l oraz nauczycielom zatrudnionym w szkole za ich wybitne osiqgnigcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej.

$2
Procednra okreSla zasady postQpowania w sprawie wniosk6w o przyntanie nagrody Minisha
Edukacji i Nauki.

$3
Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki sklada do Dolno5lqskiego Kuratora
O6wiaty:

1) w przypadku nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole - dyrektor szkoly,
w kt6rej zatrudniony jest dany nauczyciel,

2) w przypadku nagrody dla dyrektora szkoly - organ prowadz4cy szkolg, w kt6rej
zatrudniony jest dany dyrektor.

$4
l. Podmioty sporz4Azaj4ce wnioski mog4 je skladad waz z zalqczr:ukami od dnia

0l lutego do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego. W przypadku wniosk6w
wyslanych za po5rednictwem tradycyjnej poczty, decyduje data stempla pocZowego.

2. Wniosek wraz z zal4cnrikami, o k16rych mowa w $ 6 procedury, nale?y zloLyt
w kancelarii og6lnej kuratorium lub przeslad listem poleconym na adres:

Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu,
pl. Powstaric6w Warszawy l,
50-153 Wroclaw.

3. Podmioty spon4dzajqce wnioski, zobligowane sA po ich zlo2eniu, do niezwlocznego
zarejestrowania wniosku w bazie elekXronicznej znajduj4cej sig na stronie internetowej
kuratorium pn.:,,Ordery, odzrerczent4 nagrody''.

$5

Wniosek powinien byC przygotowany prawidlowo pod wzglgdem formalnym
i merytorycznym. Wniosek winien spelniaC nastgpujqce wymagania:

l) Winien byd sporzqdzony pismem komputerowym na jednej kartce papieru A4
zapisanej po obu stronach; wielkodC czcionki minimum 10.

2) Winien byi zgodny z wzorem zalqczonym do niniejszej procedury. Wz6r wnioslat
stanowi zalqcznik nr 1 do procedury.

3) Winien zawieraC nastgpujqce dane osoby proponowanej do nagrody:

a) imig (imiona) i nazwisko,

b) datg urodzenia i miejscowoSd urodzeni4

c) staZ pracy w szkole,



d) stanowisko i miejsce pracy,

e) wskazalrie zlwartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia
uog6lniaj4cego oraz datg otrzymania oceny pracy (dz-m-rok),

f) informacjg o otrzymanych nagrodach ministr4 kuratora o5wiaty, organu sprawujqcego
nadz6r pedagogiczny i dgektora szkoly wraz ze wskazaniem dat ich ohzymania,

g) uzasadnienie,

h) datg i podpis podmiotu sporz4dzaj4cego wniosek a ponadto,

i) imienn4 piecz4tkg podmiotu spon4dzaj4cago wniosek oraz pienz4tkg adresow4
jednostki spon4dzaj4cej wniosek (pierwsza i druga strona wniosku).

4) Winien byi przedlo|ony wjednym egzempluzt wraz z zalqcznrkani, o kt6rych mowa
w $ 6 procedury.

5) Winien dotyczyf osoby proponowanej do przymania nagrody posiadaj4cej
wyr6zniaj 4c4 oceng pracy.

6) Winien dotyczyt osoby proponowanej do przymania nagrody, kt6ra legitymuje sig co
najmniej dwuletnim sta2em pracy w szkole.

7) Winien dotyczyt osoby proponowanej do przyznania nagrody o wybitrych
osi4gnigciach w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekufczej, w tym w realizacji
zadan zirqzarych z zapewnieniem bezpieczenstwa uczniom w czasie zajgd organizowanych
przez szkolg onz realizacji innych zadan statutowych szkoly wyszczeg6lnionych
w rozpon4dzenru, kt6ra ponadto spelnia wymagania formalne okre3lone odpowiednimi
przepisami prawa.

8) Tekst uzasadnienia wniosku powinien prezentowa6 wybitne osiqgnigcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekufczej okreSlone w czasie (naleZy uwzglgdnii
terminy - daty realizowanych zzdafi i osi4grigd) ze szczeg6lnyrn uwzglgdnieniem okresu
od uzyskania poprzedniej nagrody.

9) W przypadku, gdy wniosek sklada dyreltor szkoly dla nauczyciela zatrudnionego
w szkole wniosek powinien zostai zaopiniowany przez organ opiniuj4cy.

10) Opinia organu opiniuj4cego wniosek powinna by6 aktualna" tj. z danego roku
szkolnego, w kt6rym skladany jest wniosek. Pod opinig organu opiniuj4cego poddawany jest
pelen wniosek, czyli taki, kt6ry zostal juZ sporz4dzony. W zwi4zku z tym data sporzqdzenia
wniosku, podana na pierwszej stronie wniosku, musi byt ta sama lub wczeiniejsza nrz dala
zaopiniowania wniosku przez otgan opiniuj4cy. Natomiast data podpisania wniosku przez
podmiot sporz4dzal4cy wniosek, podana na drugiej stronie wnioskrl mwi byt ta sama lub
p6iniejsza ni2 data zaopiniowania wniosku przez organ opiniuj4cy.

11) W przypadku, gdy wniosek sklada dyrektor szkoly dla naucryciela zatrudnionego
w szkole do wniosku nale|y dolqczyt oryginal opinii rady pedagogiczrej szkoly. Opinia ta
powinna zavtreruf zapis o nastgpuj4cej tre$ci: ,,Wniosek o przyznanie nagrody dla
nauczyciela, ze wskazaniem jego imienia i nazwisl<o, stanowiska, miejsca i miejscowoici
za&adu pracy, uzyslal pozytywnq/negatywnq opinig rady pedagogicznej szkoly na zebraniu
w dniu... ". Opinia powinna zawierat ponadto datg i miejscowo66 zebrania rady oraz imienn4
piecz4tkg i podpis przewodnicz4cego rady pedagogicznej szkoly. Przykladowy wz6r opinii
stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszej procedury.

$6
Wymagane jest by do wniosku dol4czono spinaczem biurowym niezbgdne zal4cantki,
o kt6rych mowa w $ 4 ust. 2 i $ 5 pkt I I procedury, kt6rymi s4:

1



1) Pismo przewodnie zavtieraj4ce informacjg o osobie, w sprawie, kt6rej skierowano
wniosek podpisane przez podmiot spon4dzaj4cy wniosek. Nale2y ptzygotowa6 pismo
przewodnie do kar2dego ze skladanych wniosk6w. PrzyHadowy wzdr pisma stanowi zalqcznik
nr 3 do niniejszej procedury.

2) Oryginal opinii rady pedagogicznej szkoly (w przypadku, gdy wniosek sklada dyrelcor
szkoly dla nauczyciela zatrudnionego w szkole). PrzyHadowy wz6r opinii stanowi zalqcznik
nr 2 do niniejszej procedury.

3) Oryginat klauzuli informacyjnej podpisanej przez osobg proponowan4 do przyznania
nagrody, kt6rej wniosek dotyczy. Wz6r klauzuli informacyjnej stanowi zalqcznik nr 4 do
niniejszej procedury.

4) Kompletna dokumentacja winna byd ulo2ona w nastgpuj4cej kolejno6ci: pismo
przewodnie, wniosek, opinia rady pedagogicznej szkoly (w prrypadku, gdy wniosek sHada
dyreldor szlaly dla nauczyciela zatrudnionego w szkole), klauzula informacyjna podpisana
przez osobg proponowan4 do nagrody, kt6rej wniosek dotyczy.

$7
Podmiot spon4dzaj4cy wniosek jest zobowi4zany powiadomid Dolno6lqskiego Kuratora
O6wiaty o ka2dej zrnianie danych zawartych we wniosku, kt6ra nast4pila od daty zlozenia
wniosku do momentu przyznania nagrody.

$8
1. Czynno5ci administracyjne zwi4zane z wnioskami prowadzi luq1ataczony pracownik

wydziatu organizacyjnego kuratorium.

2. Wyntaczony pracownik wydziatu organizacyjnego kuratorium po otrzymaniu
wniosku:

a) weryfikuje wniosek i zd4czmk.t pod wzglgdem formalnym, tj. spehrienia wymog6w
okreSlonych w $ 4,5 i 6 procedury,

b) weryfrkuje poprawno66 zarejestrowania wniosku w bazie danych prowadzonej
przez kuratorium, o kt6rej mowa w $ 4 ust. 3.

3. Wniosek Ao2ony po uptywie terminu okre5lonego w $ 4 ust. I oraz wniosek, kt6re nie
spelnia wymog6w formalnych, z powodu wypelnienia go lub zalqcznik6w niezgodnie
z wymogami okreSlonymi w $ 5 i 6 procedury, bgdzie pozostawiony bez rozpoznania.

4. Wymaczony pracownik wydzialu organizacyjnego kuratorium spotz1dza wykazy
wniosk6w odrzuconych z przyczp formalnych, w tlnn zlo2onych po uplywie terminu
okreSlonego w $ 4 ust. I oraz wniosk6w poprawnych pod wzglgdem formalnym, kt6re
ohzymuj4 czlonkowie komisji opiniuj4cej wnioski, a talc2e Dolnodlqski Kurator OSwiaty.

$e
W celu wydania opinii o przedloZonych wnioskach Dolno6lqski Kurator Oswiaty powoluje
w drodze zarz4dzenia komisjg do spraw opiniowania wniosk6w o ptzymane nagrody
Ministra Edukacji i Nauki, zwan4 dalej komisj4.

$10
1. Posiedzenie komisji odbywa sig w okreSlonym przez DolnoSl4skiego Kuratora

O6wiaty terminie, miejscu oraz formie (stacjonama lub zdalna).

2. Komisja obraduje w obecnoSci co najmniej 2/3 skladu wskazanego w zav,qdzenfi1
o kt6rym mowa w $ 9 niniejszej procedury.



3. Komisja opiniuje merytoryoznie tylko wnioski poprawne pod wzglgdem formalnym.

4. Czlonkowie komisji maj4 obowiqzek zapomania sig z treSci4 wniosk6w przed
posiedzeniem komisji, w okre$lonym przez Dolno6lqskiego Kuratora OSwiaty terminie
i miejscu onz za pomoc4 okreSlonej formy wniosku (wersja papierowa lub elektroniczna -
skan wniosku).

5. Cdonkowie komisji zobowi4zani s4 do zachowania w tajemnicy wszystkich danych,
do kt6rych mieli dostgp w zwi4zku z pracami w komisji.

$ 11

1. Kazdy wniosek poddawany jest pod glosowanie jawne.

2. Ka2Aem,t z czlonk6w komisji przystuguje jeden glos.

3. W trakcie posiedzenia komisji czlonkowie komisji maj4 prawo do wyraZenia
indywidualnego stanowiska w sprawie kazdego wniosku.

4. Na etapie oceny merytorycznej wniosku czlonkowie kornisji mog4 wskaza6

uchybienia formalne we wniosku i w6wczas wniosek odrzucany jest z ptzycryn formalnych
i nie podlega opinii komisji.

5. Czlonkowie komisji opiniujq poszczeg6lny wniosek poprzez przyznawanie wnioskowi
stosownej ilodci punkt6w w skali od 1 do 5.

6. Po zliczeniu punkt6w czlonkowie komisji sporz4dzaj4 propozycjg listy kandydat6w do
przyznania nagrody, kt6rych wnioski otrzymaly najwyzszq liczbg punkt6w.

$12

1. Z przebiegt pracy komisji sporz4dza sig protok6t. Do protokolu dol4cza sig:

a) wykaz wniosk6w wraz z pr4zndn4 punktacj4 uszeregowanych od najwyzszej do
najnzszej ilodci przyznanych wnioskowi punlc6w, oraz propozycjg listy kandydat6w do
przyznania nagrody,

b) wykaz wniosk6w odrzuconych z prryczp formalnych, w tym wniosk6w zlo2onych
po terminie, o k16rych mowa w $ 8 ust. 3 niniejszej procedury.

2. Protok6l, o kt6r)'m mowa w ust. l, sporzqdza vryataczony pracownik wydziatu
organizacyjnego kuratorium, kt6ry jest r6wnie2 czlonkiem komisji.

3. Protok6l, o kt6rym mowa w ust. 1, podpisujQ wszyscy czlonkowie komisji obecni
na posiedzeniu komisj i.

4. Protok6l, o kt6rym mowa w ust. l, wymaczony pracownik wydzialu organizacyjnego
kuratorium przedklada do wiadomo5ci DolnoSl4skiemu Kuratorowi OSwiaty.

s13

Ostateczn4 decyzjg o zatwierdzeniu wniosk6w opiniowanych przez komisjg i przekazaniu ich
Minishowi Edukacji i Nauki w terminie przez niego okredlonym, podejmuje Dolno6l4ski
Kurator O5wiaty, po zapoznaniu sig z opini4 komisji wyraZonq w protokole z przebiegu prac
komisji.

$14
l. Podmioty sporz4dzaj4ce wnioski nie s4 informowane pisemnie o fakcie:

a) pozostawienia wniosku, o kt6rym mowa w $ 8 ust. 3,bez rczponrant4

b) niezatwierdzenia wniosku przez Dolno6lqskiego Kuratora O5wiaty.

2. W dokumentacji kuratorium pozostawia sig oryginaly wniosk6w, o kt6rych mowa
w ust. 1, wraz z zatqcmrkari.



3. Oryginaly wniosk6w opiniowanych przez komisjg i zatwierdzonygh przez

Dolnosl4skiego Kuratora oswiaty przekazywane s4 Ministrowi Edukacji i Nauki, celem

dalszego proiedowania. W przypadku, gdy wniosek sklada dyrektor szkoly dla nauczyciela

zatrudnionego w szkole, wraz z wnioskiem przekazylvany jest r6wniez oryginal opinii rady

pedagogicznej szkoly.

4. W dokumentacji kuratorium pozostawia sig kserokopie wniosk6w, o kt6rych mowa

w ust. 3 wraz z oryginalami klauzuli informacyjnej podpisanej przez osobg proponowanq do

przyznania nagrody, kt6rej wniosek dotyczy. W przypadku, gdy wniosek sklada dyrektor

szt<ory Ata nu*"y"i"lu zatrudnionego w szkole, wraz z kserokopi4 wniosku pozostawia siE

r6wnie2 kserokopig opinii rady pedagogicznej szkoty.

$ ls

1. Na stronie intemetowej kuratorium w zakladce ,,Ordery, odznaczenia, nagrody"

zostanie opublikowany:

1) wykaz wniosk6w przekazanych Ministrowi Edukacji i Nauki celem. dalszego

procedowania, zawieraj4cy imig, nazwisko oraz razwQ miejsca pracy i miejscowodi

kandydat6w proponowanych do przymania nagrody,

2) wykaz os6b, kt6ry'rn przyznano nagrodE, zawieral4cy imig, nazwisko oftz nazwQ

miejsca pracy i miejscowo6d.

2. DolnoSl4ski Kurator OSwiaty, po otrzymaniu od Ministra Edukacji i Nauki informacj i
o osobach, kt6rym nagroda zostala przyznana, powiadomi pisemnie podmioty sporz4dzajqce

wniosek o przyznaniu nagrody.

3. DolnoSl4ski Kurator Oswiaty w komunikacie opublikowanym na stronie intemetov/ej

kuratorium powiadomi o planowanym terminie i miejscu uroczystosci wrgczenia dyplomu

potwierdzaj4cego przyznanie nagrody.

4. Do os6b nagrodzonych, Dolnosl4ski Kurator oswiaty kieruje pisemne zaproszenie

na uroczystodd wrgczenia dyplomu potwierdzaj 4ceg o ptzyznartie nagrody, organizowan4

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

$16

Procedura wcho dzi w 2ycie z dniem podpisania.

Wroclaw,

''t



WOR)
Zal4cznik nr I do procedury

Pieczqtka adto sow a jednosk
s p o rz qd z aj qcej wn i o se k

(miejscowo6f i data spozqdzenia wniosku)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki

za osiqgnigcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej I oplekuficzej

Zglaszam wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki

(imig lub imiona oraz nazwisko nauczyciela)

urodzonemu/ej.. .....:................
(data i miejsce urodzenia)

(sta2 pracy pedagogicznej w szkole og6lL.m)

zatrudnionemu/ej w ... ... ... ... ... ...
(nazwa szkot/placowki, w kt6re,i nauc:yciel jest zatrudniony)

na stanowisku

(dotychczas olrzymane nagrody ministra, kuratora oswiaty, organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny,
dyreKora - rok otrzymania)

(ostatnia ocena pracy nauczyciala - stwierdzenie uog6lniajqce or€z dala ,dz-m-l'iej otrzymania)



Uzasadnienie wnlosku:

Organ sporzqdzajqcy wniosek

(miejscowosd i data (pieczqtka adresowa jednostki) (pieczqtka imienna i podpis
podpisania wniosku spozqdzajqcej wniosek podmiotu spozqdzaiqcego wniosek)

Opinia Kuratora O5wiaty:

(miejscowo66 idata) (pieczqtka z adresem) (pieczqtka imienna ipodpis)

Zalqcznik 1: Opinia rady pedagogicznej szkoly z dnia ..................... * 1.

* I Nle t pislvdl u,e *alorku w przlpadku, gd! wnloseL swada organ ptuwa.lz4c! szkol| als o.efuom tzholy,



Przykladowy wz6r
Zalqczfik nr 2 do procedurY

(pieczq&s adresowa jednostki sporz4dzsj4.€j wniosck)

(miejscowosd i data zebrania rady pedagogioaGj s*oly)

OPINIA

Rada Pedagogiczna szkoly (nazwa szkoly, miejscowoit) informuje, 2e wniosek

o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji i Nauki nauczycielowi Panu/i (ze wskazaniem imienia

i nazwisla, stanowiska, miejsca i miejscowoici zakladu pracy), uzyskal pozytyvnq/negatpvn4

opinig rady pedagogicmej szkoty na zebraniu w dniu ..."'

w imieniu Rady Pedagogicatei

Przewodniczqcy Rady P edagogicznej

(podpis i pieczqtka imienna

przewodniczqcego)



Przykladowy wz6r
Zal4cznik nr 3 do procedury

Pie czqtka adrcsowa jednoski
s po tzqdz aj qc ej w n i o se k

nr pisma ...........,

(mbjscowosf i data pisma)

Do lnoS lqs ki Kwato r Olwiaty
PL Powstaficdw Warsztvy I
50-153 Wroclaw

Przekazujg w zal4czenu wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla

Pani/?ana"........ zatrudnionej/gow........................

(idic i nozwisko kondydata) (nuwa zakladu pracy * miejscowoit)

na stanowisku .. wraz z podpisan4 przez kandydata do

nagrody klauzul4 informacyjn4 oraz opiniq rady pedagogicznej szkaly. I '

(pdpis i inienna pieczqtka podmiott

spo rz4dzaj qce go v tti ose k)

t' - opinig nalezy dol4czyd do wniosku, w pr4padku, gdy wniosek sklada dyektor sz,koly dla naucryciela
zatrudnionego w szkole.



Wz6r
Zalqcznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH
w KURATORTUM OSWTATY WE WROCLAWIU W ZWIAZKU Z INICJATYWA WYSTAPIENIA

Z MUOSKIEM O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Zgodnie z afi. 14 ust. I i 2 rcryorz4dznnia Parlamentu Euopejskiego i Rady QJE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyvy 95146/WE, zunnego dalej RODO, infomlujg, ze:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolno$lqski Kurator Oswiaty z siedzibq we Wroclawiq Plac
Powstafc6w Wa$zawy l, 50-153 Wroclaw (e-mail: pocaa@kuatorium.wroclaw.pl), zwany dalej
Administratorem.

Inspektor danychi

Kontakl z Inspelitorem Ochrony Danych Osobowych inspektorodo@kuratorium.rwoclaw.ol.

Cel przetwarzonir danych ortz podst{wo prawna:

Pani./Pana dane osobowe bgdq gomadzone i przetwarzane (w wersji papierowej i elekhonicanej) w Kuratorium
O$wiaty we Wroclawiu w celu rozpatrzenia *niosku o przymanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki, na
podstawie:

- rozporz4dzenie Minisha Edukacji Narodowej z dnia l0 stycmia 2009 r. w sprawie kryteri6w i trybu
przyzrawania nagr6d dla nauczycieli,

w ramach posiadanych przez Administratora kompetencji i sprawowanej przez niego wladzy publiczn€j, w tym
wpelnienia ci?zqcego na nim obowiqzku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. I lit. c) lub lit. e) RODO.

Kategoria danych osobowych:
Administrator posiada nast9pujqce Pani/Pana dane osobowe:

- imig (imiona) i nazwisko, datg i miejsce urodzeniq, stanowiskn, miejsce pracy, miejscowoit miejsca prucy, stai
pracy pedagogicznej , ostatnia ocena praqt, a w formie eleldronicznej dodatkowo nr pesel.

W pr4padku wnioskdw o przyznanie nagrody Minisaa Edukacji i Nauki, kt6re uzyskajq porytylrn4 opinig
Dolnosl4skiego Kuratora Oswiaty Pani/Pana dane osobowe bgdq przekazywane do:

- Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Okres przechowywania danych osobowych:
Oryginaly wnioskdw wraz z zalqcmikami o przyaanie nagrody Minisha Edukacji i Nauki, kt6re nie zostaly
pozytywnie zaopiniowane przez Dolnoslqskiego Kuratora OSwiaty bgdq przechowywane przez okes l0 lat od
koica roku kalendarzowego, w ktdrym zostaly zlozane z zasEzqZeniem, 2e po uplywie tego ohesu bgdq podlegad
ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum paristwowe.

Kserokopie uniosk6w wraz z zalqcznkani o przyaanie nagody Minisha Edukacji i Nauki, kt6re uzyskaly
pozytlavnq opinig Dolno$l4skiego Kuratora Oswiaty b9.d4 przechowywane przez olres l0 lat od koica roku
kalendarzowego, w kt6rym zostaly zlozone z zastze2eniem, ze po uplywie tego ohesu bgdq podlegad ekspertyzie
archiwalnej przeprow adznnej przez archiwum paf stwow€.

Prawo dostgpu do danych osobowych:

Posiada Pani,/Pan prawo do:

' dostQpu do swoich danych osobowych, ich sprostowani4 usunigcia lub ograniczenia ptzqtwaruania
danych osobowych,



. przenoszenia danych osobowych,

. wniesienia sprzrciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

. cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo wniesienia skrrgi do organu nrdzorczego:

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i2 przet''ttar]zfrLie danych osobowych Pani,/Pana dotycz4cych narusza przepisy
RODO: Biuro Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 warszawa. Tel.22 531 03 00,
fax.22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.eov.ol.

2r6dlo pochodzenia danych osobowych:

Adminishator Pani/Pana dane osobowe otrzlmal od uprawnionego podmiotu, q.: podmiotu sporz4dzaj4cego
wniosek, w fonnie papierowej i elektronicanej.

Dane zbierane nie od osoby, kt6rej one dotycz4 zbierane sq od podmiot6w wystgpujqcych do Dolno6lqskiego
Kuratora OSwiaty z inicjatyw4 przyanania nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

Pani/?ana dane osobowe, pozyskane prz€z administratora w formie elektronicznej, s4 zbierane w celu realizacji
w Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu zadafi z]'ti4zanych z postgpowaniem o przyznanie nagrody Ministra
Edukacji i Nauki (m.in. rejesracji wniosk6w, uruchomienia procesu ich weryfikacji).

OSwiadczenle o zapoznaniu sit z trdciq wniosku:

QSwiadczam, zn zzpoanalam(em) sig z treSciq i danymi osobowlmi zawartymi we wniosku o przyzranie nagrody
Minisra Edukacji i Nauki.

Stwierdzam, ze dane osobowe zawarte we wniosku sq zgodne ze stanem faktycmym.

Zgoda na opublikowanie danych osobowych:

Pani,/Pana dane osobowe takie jak: imig (imiona), nazwisko, miejsce pracy i miejscowoSd mstanq opublikowane
przez Administratora na sfonie intemetowej Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu w przypadku przgkazaiit
wniosku o przymanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki Ministowi Edukacji i Nauki celem dalszego
procedowania oraz w przypadku przyznania nagrody.

Przyjglan/Przyjqlem do wiadomoSci i wyra2am zgodg:

(czytelnie: inig i nazwisko) (data - dzln/rok)



ZARZADZENTE NR 212O2L.
DOLNOSLASKI EGO KU RATORA OSWTATY

z dnia 20 stycznia 2O2Lr.

w sprawie ustalenia procedury postqpowania w sprawie
pzyznania nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Na podstawie $ 11 pkt 15 i 23 Regulaminu Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu,
zatwierdzonego przez Wojewodg DolnoSl4skiego w dniu 8 listopada 2017r., w zvi4zku
z eal'. 49 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

z 2019r., poz.225 z p6in. zm.), art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

o6wiatowe (tekst jedn. z 2020 r., poz. 910 z p62n. zm.) oraz rozporz4dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteri6w i trybu przyznawania

nagr6d dla nauczycieli (Dz. U z 2009r., Nr 131, poz. 1078 z p62n. zm.), zwz4dzam

co nastgpuje.

$1

1. Niniejszym wprowadzam procedwg ustalaj4c4 tryb i zasady postgpowania w sprawie
przyznania nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
2. Procedura, o kt6rej mowa w ust. l, stanowi zal4cznik Nr 1 do niniejszego zwzqAzenia.
3. Procedur4 o kt6rej mowa w ust. 1, obowiqzuje od dnia 20 stycznia 202k.

$2

Traci moc Procedura w sprawie przyznaria Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
zatwierdzona przez Dolno6lqskiego Kuratora OSwiaty w dniu 7 pu2dziemika 2019t.
wprowadzona zarz4dzeniem rtr 4612019 Dolno6l4skiego Kuatora Odwiaty z dnia
7 pu2dziemtka2ll9r.

$3

ZNzqdzente wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.


