
Procedura przygotowywania wniosk6w o przyznanie Nagr6d

Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa Drawna:

Rozporz4dzenie Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie
kryteri6w i trybu przyznawania nagr6d dla nauczycieli

(D2.U.22009 r. nr 131, poz. 1078)

$l
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej sq przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

$2

1. Wnioski o przyznanie nagr6d Ministra Edukacji Narodowej mog4 skladad

do DolnoSl4skiego Kuratora OSwiaty:

r) dyrektor szkoly - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, spelniaj4cego warunki

okreilone w $ 2 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie trybu i kryteri6w przyznawania nagr6d dla nauczycieli za ich osi4gnigcia

dydaktycme, wychowawcze i opiekuricze.

organ prowadzqcy szkolg - dla dyrektora szkoly.

$3

1. Wnioski w dw6ch egzemplarzach nale2y sklada6 w terminie od 01 stycznia

do 31 marca danego roku kalendarzowego.

2. Wnioski zloZone po uplywie wskazanego terminu bgd4 pozostawione bez rozpoznania-

3. Prawidlowo wlpelnione wnioski wraz z pismem przewodnim nalehy zlo2yt w Kancelarii

Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu, pl. Powstanc6w Warszawy 1, II pigtro, pok6j 2007, lub

ptzes\a6 za po6rednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Kuatorium Odwiaty we Wroclawiu, pl. Powstaic6w Warszawy 1 , 50-951 Wroclaw.

4. Na piSmie przewodnim pracownik Kancelarii Kuratorium Odwiaty we Wroclawiu dokonuje

potwierdzenia zlo2enia wniosku oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze poczty wplywaj4cej

do Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu, po czym przekazuje wyznaczonemu pracownikowi

Wydzialu Organizacyjnego Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu.

5. Podmioty przygotowujqce wnioski, o kt6rych mowa w $ 2 niniejszego regulaminu, w dniu

zlolen:a powinny niezwlocznie zarejestrowa6 wnioski w bazie danych znajduj4cej sig na

stronie internetowej Kuratorium OSwiaty we Wroclawiu (www.kuratorium.wroclry.pl; link

- nagrody).



$4
1. Wnioski podmiot6w wskazanych w $ 2 musz4 spelnia6 nastgpujqce wymogi formalne:

1) wnioski nale2y sporz4dzi6 6ci5le wg wzoru, kt6ry stanowi zal4cznik do niniejszego

regulaminu,

2) wnioski nale2y sporz4dzi6 na jednej kartce dwustronnie, starannie, pismem

komputerowym (wielko56 czcionki minimum l0 punkt6w - maksymalnie 1 kartka),

3) wnioski sporz4dzone na innych drukach (tj. opracowane samodzielnie) bgd4

pozo stawione b ez r o zp oznania.

2. Wnioski o ptzyznarie nagr6d powinny zawie-re;1 nastgpuj4ce dane o kandydatach

do nagr6d:

- nazwisko i imig (imiona),

- datg i miejsce urodzenia,

- staZ pracy w szkole,

- stanowisko i miejsce pracy,

- wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia

uog6lniaj4cego, o kt6rym mowa w art. 6a ust. 4 pkt. 1 ustawy Karty Nauczyciela oraz

datE otrzymania oceny pracy,

- informacjg o otzymanych nagrodach ministr4 kuratora oSwiaty, organu sprawuj4cego

nadz6r pedagogiczny i dy'rektora szkoly, *'raz ze wskazaniem dat ich otrzymania,

- uzasadnienie,

- datg i podpis skladaj4cego wniosek,

1) W przypadku, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 1 pkt 1, do wniosku dol4cza sig opinig

odpowiednio rady pedagogicznej szkoly lub rady programowej zakladu ksztalcenia

nauczycieli.

2) Nie nalezy dopina6 do wniosk6w dodatkowych kartek z uzupelnieniem treSci

uzasadnienia.

3) We wniosku nie zunieszcza sig numeru konta szkoly, na kt6re mialyby zostai

przekazane Srodki finansowe przeznaczone na wyplatg nagrody. W przypadku

przyznaria nagrody Kuratorium O5wiaty we Wroclawiu zwr6ci sig do orgtmu

przygotowuj4cego wniosek o przeslanie noty obci4zeniowej.

3. Podmiot przygotowuj4cy wniosek jest zobowiqzany powiadomid Dolnodl4skiego Kuratora

O5wiaty o kdiLdei zmianie danych zawartych we wniosku, kt6ra nastqpila po dacie zlo2enia

wniosku.

4. Do wniosku o nagrodg ministra wymagane jest dol4czenie ojwiadczenia kandydata

zawieraj4cego:



- zgodQ na ptzetwarzaiie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy

regulamin,

- zgodg na opublikowanie na sfionie intemetowej Kuratorium Odwiaty we Wroclawiu
(uu'w.kuratorium.wroclaw.pl; link - nagrody) imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia oraz

miejscowoSci zatrudnienia kandydata (publikacja bgdzie dotyczyla jedynie pnekazanych

minishowi wniosk6w, zaopiniowanych pozltywnie ptzez DolnoSl4skiego Kuratora Oswiaty).

$s
Wnioski wypelnione niezgodnie z wymogami okredlonymi w $ 4 oraz zloircne po uplywie

terminu okredlonego w $ 3 ust. I bgdq pozostawione bez rozpoznania.

$6
1. Czynno3ci administracyjno - biurowe zwi4zane z wnioskami o przyznanie nagrody

prowadzi wyzrr:racmny pracownik Wydzialu Organizacyjnego Kuratorium Oswiaty

we Wroclawiu.

2. Czynno5ci administracyjno - biurowe polegaje na:

l) weryfikacji wniosku pod wzglgdem formalnym tytulem spelnienia wymog6w

okre6lonych w $ 3 ust. 1 oraz g 4,

2) weryfikacji poprawnofci zarejestrowania wniosku w bazie danych ptznz podmioty

przygotowuj qce wniosek,

3) sporzq&eniu i przekazaniu wykazow wniosk6w czlonkom kornisji opiniujqpej wnioski,

a takze Dolnoslaskiemu Kuratorowi Odwiatv.

$7
l. Wnioski rozpatruje i opiniuje komisja powolyrvana w drodze zzrz4dzenia ptzsz

DolnoSlq,skiego Kuratora O6wiaty. Komisja powolana przez Dolno6lqskiego Kuratora

Odwiaty opiniuje tylko wnioski sporzqdzone poprawnie pod wzglgdem formalnym.

2. Posiedzenie komisji odbywa sip w terminie wskazanym przez Dolno6l4skiego Kuratora

O$wiaty.

3. W sklad komisji wchodzq:

1) DolnoSlqski Wicekurator OSwiaty lub osoba przez niego upowainion4 jako

przewodnicz4cy kornisji,

2) po dw6ch przedstawicieli wojew6dzkich struktur zwiq3k6w zawodowych nzeszaj4cych

nauczycieli w wojew6dzwie dolnoSl4skim, o ile av4d ntiqku
ich oddeleguje, z prawem do jednego glosu,



3) po jednym przedstawicielu wydzial6w merytorycznych oraz oddzial6w wydzialu
Nadzoru Pedagogicznego,

4. w posiedzeniu komisji bieve tdziaN pracownik wydziatu organizacyjnego, jako
protokolant.

$8
1. Komisja obraduje w obecnoici co najmniej 50% +jedna osobajej skladu.

2' KatZdemt z czlonk6w komisji przysluguje jeden glo s, z zastrzezeniem $ 7 ust. 3 pkt 2.

3. czlonkowie komisji zobowiqTa.ni sq do zachowania w tajemnicy wszystkich danych,
do kt6rych mieli dostEp w zwi4zku z pracami w komisji.

4. Przed przyst4pieniem do prac w komisji, jej czronkowie wypelniai4 stosowne w tym
zakresie oSwiadczenie.

$e
l. Komisja opiniuje jedynie wnioski zloZone przez podmioty wskazane w $ 2.

2. Ka2dy wniosek poddawany jest pod glosowanie jawne.

3. czlonkowie komisji maiq prawo w trakcie posiedzenia komisji do wyrazenia
indywidualnego stanowiska w sprawie kazdego wniosku.

4. Czlonkowie komisji glosujq za pomoc4 pwrktacji w skali od I do 3.

$10
1. Z przebiegu pracy komisji sporz4dza sig protok6l z wykazem wniosk6w:

| ) pozyty\rtnre zaopiniowanych przez komisj g,

2) kt6re nie uzyskaly akceptacji komisji.

2. Protok6l, o kt6rym mowa w ust. l, pracownik Wydzialu Organizacyjnego przedklada

DolnoSlqpkiemu Kuratorowi OSwiaty.

$ l1

l. ostatecznq decyzjg o zatwierdzeniu wniosk6w i ptznkazaniu ich minishowi podejmuje

DolnoSl4ski Kurator O6wiaty.

2. Dolnoslqpki Kurator odwiaty wystEpuje z wnioskami, ri6re uzyskaty pozytlvne opiniQ

komisji i zostaly przez niego zztirerdzone,do ministra w terminie okreSlonym w $ l0
rozporz4dzenia Minisha Edukacji Narodowej z dnia l0 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu i
kryteri6w przyznawama nagr6d dla nauczycieli za ich osi4gniEcia dydaktyczne,

wychowawcze i opiekuricze.



:

$12
l. Podmioty przygotowuj4ce wnioski nie sq informowane pisemnie o fakcie:

1) pozostawienia wniosk6w bez roz4loztrana,

2) negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisjp,

3) niezatwierdzenia wniosku przez Dolno6l4skiego Kuratora O5wiaty, pomimo

uzyskania pozytywnej opinii komisji.

2. Dolnoslqpki Kurator oswiaty zawiadamia pisemnie podmioty prrygotowuiqce wnioski
jedynie o przyznaniu nagrody przez ministra.

3. wnioski, o kt6rych mowa w ust. l, pozostai4 w dokumentacji Kuratorium oswiaty

we Wroclawiu.

$13
Dolnoslq5ki Kurator oswiaty pisemnie zz,ptas?a osoby nagrodzone na uroczystodd wrgczenia

nagrody.

$14
Regulamin wcho dzi w 2ycie z dnrem 4 stycznia 20 I 0 r.
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