
PROCEDURA POST4POWANIA W SPRAWIE WNIOSKoW O NADANIE
MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWH

Podstawa Drawna:

- rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 wrze5nia 2000 r. w sprawie
szczeg6lowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu
przedstawiania wniosk6w, wzoru medalu, trybu jego wrgczania i sposobu noszenia
(Dz. U. Nr 99, poz. 1073 p6in. zm).

Rozdzial I
Tryb postgpowania w prrypadku wniosk6w o nadanie Medalu Komisji Edukacji

Narodowej, dla kt6rych wnioskodawcq jest DolnoSlqski Kurator O6wiaty

$l
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawarry z okafi Dnia Edukacji Narodowej.

1.

$2

DolnoSfqski Kurator O5wiaty moilE z wlasnej inicjatywy wyst4pii z wnioskiem
o nadanie Medalu dla os6b wymienionych w $ I przyrvolanego rczporz4dzenia.

Wnioski o nadanie Medalu dla os6b wymienionych w I 1 pkt. 2. 6 i 8 przywolanego
rozporz4dzenia mog4 ponadto przygotowywai dla Dolno5l4skiego Kuratora Odwiaty:

1) dyrektor szkoly lub plac6wki dla:
a) nauczyciela legitymujqcego sig co najmniej siedmioletni4 wyr6iniaj4c4 sig

dzialalnoSci4 dydaktyczn4, wychowawcz4 i opiekuricz4, inicjuj4cego
i podejmuj4cego nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez rudg pedagogiczn4 lub inny
organ kolegialny pelni4cy funkcjg rady pedagogicznej,

b) innych os6b legitymuj4cych sig wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie
oSwiaty i wychowania, a kt6rych dzialalnoSd zwiqzana jest z dan4 plac6wk4,
po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radg pedagogiczn4 lub inny
organ kolegialny pelni4cy funkcj9 rady pedagogicznej,

2) organ prowadz4cy szkolg lub plac6wkg dla:
a) dyrektora szkoly lub plac6wki, po pozltywnym zaopiniowaniu wniosku przez

radg pedagogiczn4 lub inny organ kolegialny pelni4cy funkcjg rady
pedagogicznej,

b) innych os6b legitymuj4cych sig wybitnym, uznanym dorobkiem w zakesie
o3wiaty i wychowania, a kt6rych dzialalnoS6 nviqzana jest z dzialalno5ci4
danego organu prowadz4cego.

2.



$3

Przedstawiciele zwiAzk6rv zawodow.vch opiniujq wnioski na etapie prac komisji opiniujacej

wnioski o nadanie Medalu.

$4

i. Podmioty przygotowuj4ce wnioski, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2 niniejszej procedury,

mog4 je skladac w jednym egzsmplarru od 01 stycznia do 31 stycznia danego roku
kalendarzowego.

2. Wnioski zlo2one po uplywie wskazranego terminu bEdq pozostawione bez rozpoz"nania.

3. Wnioski wraz z pismem przewodnim mozna z\ozy' w Kancelarii Og6lnej Kuratorium
Oswiaty we Wroclawiu, pi. Powstanc6w Warszawy l,II pigtro, pok6j 2007' lub przesiai

za posrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oiwiaty we Wroclawiu, pl. Powstafc6w

Warsza*y 1, 50-951 Wroclaw
4. Na piSmie przewodnim pracownik Kancelarii Og6lnej Kurarorium Oswiaty we Wroclawiu

dokomrje potwierdzenia zla2enia u'niosku oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze pocay

wplywajqcej do Kuratorium Odwiaty we Wroclawiu, po czym przekazuje wyznaczonemu

pracownikorvi Wydziaiu Organizacyinego Kuralorium Oiwiaty we Wroclawiu.
5. Podmioty przygotowujece wnioski, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 2 niniejszej procedury,

po ich uJozeniu, zobligowane s4 do niezwlocz-nego dokonania rejestracj i wniosku w bazie

danych znajduj4cej sig na stronie intemetowej Kuratorium O3wiaty we Wroclawiu
(www.kuratorium.wroclaw.pl; zakladka ,,Nauczyciele ---+ ordery i odznaczenia".

$s

Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dol4czenie oSwiadczenia kandydata do Medalu
o wyraZeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim !v)'maga tego

niniejszy regulamin oraz zgody na opublikowanie na stronie intemetowej Kuratorium

Oswiaty we Wroclawiu imienia i nazwiska oraz miejsca zatrudnienia kandydata do Medalu

(publikacja bgdzie dotyczyia jedynie wnioskdw zatwiertlzonych przez DolnoSl4skiego

Kuratora 06wiaty i przekazanych ministowi wla{ciwemu ds. oSwiaty i wychowania celem

dalszego rozpalrzenia).

$6

1. Czynno5ci administracyjno - biurowe zv"'t1zane z \4rdoskami o nadanie Medalu prowadzi

wlznaczony pracownik Wydzialu Organiz:c"vjnego Kuratorium Oilviaty we Wroclawiu.
2. Po otrzymaniu wnioskorv pracownik Wydziahr Organizacyjnego podejmuje czynnofci

polegajqce na:
i) weryfikacji wniosku pod rvzglgdem fbrmalnynt,
2) weryfikacii poprawno$ci zarejestrowania wniosku w bazie danych przez podmioty

przygotowujqce wniosek.
3) sporzqdzeniu i przekazaniu wykaz6w wniosk6w czlonkom komisji opiniuj4cej wnioskr.

a takZe Dolno6lqskiemu Kuratorowi OSwiaty.

$7

t. Wnioski podmiot6w wskazanych w $ 2 ust. 2 procedury o nadanie Medalu Komisji
Edukacji Narodowej musz4 spelniac lastgpujqce wymogi formalne:



l) wniosek nalezy sporzqdzid SciSle wg wzoru okreSlonego w rozpotztdzeniu T jg$"j
kartce dwustonnie. wnioski sporz4dzone na innych drukach niz okreslone

w tozpn4dznnru (tj. opracowane iamo&ielnie) b9d4 pozostawione bez rozpozrania

2) do wniosku na$ daqczye o6wiadczenie kandydata do Medah:, o kt6rym mowa

w $ 5 niniejszej
f; w rubryce nr f wniostu o nadanie Medalu musi sig znaletd czytelny odcisk piecz4tki
'naglOwkowej(adresowej)zpehrymidanymipodmiotuprzygotowujqqegowniosek'

tj. nazw4 i dokladnym adresem.
4) wniosek'o nadanie Medalu nalezy wypelnid do rubryki nr 8 wlqcznie'

5! uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu nie moln prznY*acza1 ram rubryki nr 8. Nie
' 

mlety dopina6 do wniosk6w dodatkowych kartek z uzupelnieniern tresci tego2

uzasadnieni4
6) uzasadnienie' wniosku nalety ro4oczqt od wskazani4 kt6ry punkt paragrafu 1

toqotz4Azenia(tj. 2,6lub 8) stanowi podsawg do2onego wniosku'

Z) w ira'iadku wniosk6w zlo2onych przez podmioty wskazane w $ 2 ust' 2 pkt 
-l' 

lit. 
' 
a ib, oraz pkt 2 lit. a niniejszej procedury, wniosek nusi by6 po2ytywnie

zaopiniowany przsz radg pedagogiczn4 lub inny organ kolegialny pelniqpy funkcjg

mai peAagogiizne.i. falA 
-ten 

nalety potwierdzi6 po ostatnim zdaniu uzasadnienia

* -t.y""-*- t zapisem o nastgpujqcej tre$ci: ,,Wniosek uzyskal pozytywnq opinig

nady iedagogicznij w dniu .'.';. Opinia i data opinii Rady Pedagogicanej powiuty

tVC 
-attuatne, 

g. z danego roku szkolnego, w ktorym skladany jest wniosek,

8) pld uza"adnieniem nalezy umiefcid imierur4 pieczgd i podpis podmiotu

przygotowujqcego wniosek.
Z. poairioi lrrygoio'*ujqcy wniosek, o kt6rym mowa I $ 2 ust. 2 niniejszej procedury jest

zobowiq.any po-*iuao.iC Dolnoftqskiego Kuratom Odwiaty o kazAej zmianie danych

zawartych we wniosku, kt6ra nast4pila po dacie zlo2enia wniosku'

l.

$8
pracownik wydzialu organizacyjnego Kuratorium oSwiaty we wroclawiu 

. 
jest

zobowiqzany zweryfikowa6 ka2dy wniosek pod wzgtdem formalnym tyhrlem spehienia

wymog6w okreSlonych w $ 4 ust. I i5 oraz $ 7 procedury..

Wnlorii wlgelnione niezgodnie z wymogami okeslonymi w $ 7 procedury oraz zloinrre

po uptywiiterminu okre6lonego w $ 4 ust. I bqdq pozostawionebezrcz:pounnia'

W*ittd spehiaj4ce wymogi formalne, przygotowane przez podmioty, o ktlrlch mow.a

w $ 2 usi. Z riiirie;sze; piocedury, s4 przekazywane czlonkom komisji' kt6rzy maj4

obo'wiqzek ,,.po i^^- sig z icir tredci4 przed posiedzeniem komisji, w terminie

o"ka""ttym przez pracownika wydzialu organizacyjnego Kuralorium o6wiaty

we Wroclawiu.

2.

J.

$e

1. Wnioski rozpatruje i opiniuje komisja powolywana w drodze zarz$zenia pzez

DolnoSlqskiego Kuratora O6wiaty. Komisja powolana przez Dolno6lqskiego Kuratora

Oswiaty opiniuje tlko wnioski sporzq&one poprawnie pod wzglgdem formalnym'

2. posiedzenii tcomisji odbywa sig w terminie wskazanym przez Dolnoslqskiego Kuratora

OSwiaty.
3. W sklad komisji wchodz4:

1) Dolnoglqski wicekurator oswiaty lub osoba przez niego upowa2niona, jako

przewodnicz4cy komisji'



2) po dw6ch przedstawicieli wojew6dz.kich sruknr zwiqzk6w zawodowych' 
iznszajqcych nauczycieli w wojew6dztwie dolnoSl4skim, o ile zarzad z*tqd<u

ich oddeleguje,
3) po jednyrn przed"tr*icieto wydzial6w merytorycznych oraz oddzial6w wydzialu

Nadzoru Pedagogicmego Kuratorium O$wiaty we Wroclawiu.
4. W posiedzeniu io-itli Uierze uazia Wydzialu Organizacyjnego, jako

Protokolant.

$10

1. Komisja obraduje w obecnoSci co najmniej ?3 jej skladu.

2. Kazdehu z czionk6w komisji prrysluguje jeden glos, ptzy cr* kazdemu zwiqzko*i

zawodowemu biorqcemu udzial w pracach komisji przystuguje rownie2 tylko jeden glos'

bez wzglgdu na liczbgjego przedstawicieli.
3. Czbnlowie tomisji- zoUowiqzani sq do zachowania w tajemnicy wsrystkich danyctl

do kt6rych mieli dostgp w zwiqzku z pracami w komisji
a. Przed 

-przystqpieniem 
do prac w komisji czlonkowie komisji wypehiajq stosowne w tym

zakresie o6wiadczenie.

$ ll
l. Komisja opiniujc jedynie wnioski zto2one przez podmioty wskazane w $ 2 ust. 2 pkt 1

i 2 niniejszej procedury.
2. Kazdy wniosek poddawany jest pod glosowanie jawne.

3. Czlonkowie k;misji .ije prawo w nakcie posiedzenia komisji do wyra2enia

indywidualnego stanowiska w sprawie kazdego wniosku.

4. Czlonkowie glosuj4 ,,za- albo ,,przeciuf', pny crq glosowanie ,7a" omwza pozytylvne

zaopiniowa;e ilriosku, natomiast glosowanie ,przecif' ozncza u&ielenie wnioskowi

opinii negatywnej
5, Wniosek-r'.llaje sig za zaopiniowany pozytyvmie w przypadku uz,yskania zwyklej

wigkszo6ci glos6w,,za".
O. W ptypadku-r6wnego rozloZenia glos6w decyduj4cy jest glos przewodnicz4cego komisji.

$12

z pnrbiegu pracy konisji sporz4dza sig protok6l z wykazcm wniosk6w zaopiniowanych

porytywnie i negatywnie'-prototot, 
o kt6rym mowa w ust. l, pracownik wydziatu organizacyjnego przedklada

Dolnodlqskiemu Kuratorowi O5wiaty'

$t3

ostateczn4 decyzjg o zatwierdzeniu wniosk6w i przekazaniu ich ministrowi wladciwemu

as. oswiaty- i 
-wyctrowania 

podejmuje Dolnosleski Kurator oswiaty po zapoznaniu sig

z heSciq protokolu z posiedzenia Komisji.

$14

l. Podmioty prrygotowuj4ce wnioski nie sq informowane pisemnie o fakcie:

1) pozostawienia wniosk6w bez mzAozsnni4
2) negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisjg'

l.

1



3) niezarwierdzenia wniosku przez Dolno6lqskiego Kuratora O3wiaty, pomimo
uzryskania pozytywnej opinii komisji.

2. Dolno5lqski Kurator OS\f,iaty zawiadamia pisemnie podmioty prz,ygotowujqce wnioski
jedynie o nadaniu Medalu przez ministra wladciwego ds. o6wiaty i wychowania

3. Wnioski, o kt6rych mowa w ust. I, pomstajq w dokumentacji Kuratorium O6wiaty
we Wroclawiu.

$15

l. Dolno5l4ski Kurator O3wiaty pisemnie zsprasza osoby odznaczone na uroczysto56
wrpczenia Medalu.

Rozdzial II
Tryb wydawania opinii w przypadku wniosk6w o nrdrnie Medalu' dla kt6rycb

wnioskodawcq jcst orEen prowadzqcy przedszkole, czkolg i plac6wkg.

$16

l. Zgodnie z $ 3 ust. I pkt 5 roryrz&zonla Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie szczeg6lowych zasad nadawania ,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu
przedstawiania wniosk6w, wzoru medalu, trybu jego wrgczania i sposobu noszenia

@2. U. Nr 99, poz. 1073), organy prowadzqce przedszkol4 szkoty lub plac6wki mogq
skorrystad t6wnte2 z trybu wskazanego w prrywolanym przepisie, tj. wystapid
z wnioskiem o nadanie Medalu jako wnioskodawca.

2. Wanrnkiem wystqpienia z wnioskiem, o kt6rym mowa w ust. I, jest uzyskanie
pozytywnej opinii organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny.

3. Wnioski o nadanie Medalu skladane w tym trybie nie podlegajq opiniowaniu przez
komisjg o kt6rej mowa w $ 9 niniejszej

4. Wniosek w jednym egzemplarzu wraz z pisemnq pro3bq o jego zaopiniowanie mlety
zlotyt w terminie od 01 stycznia do 3l stycznia danego roku kalendarzowego
w Kancelarii Og6lnej Kuratorium O6wiaty we Wroclawiu, pl. Powstaric6w Warszawy l,
II pigto, pok6j 2007, lub przeslaC za podrednictwem poczty na adrcs: Kuratorium
O$wiaty we Wroclawiu, pl. Powstaricow Warszawy 1,50-951 Wroclaw.

$t7
1. Organy prowadzqce zwracaj4 sig do DolnoSlqskiego Kuratora OSwiaty

o zaopiniowanie skladanych wniosk6w o nadanie Medalu.
2. Opiniq wydaje sig na podstawie przedlo2onego pnzez organ prowadz4cy wypelnionego

wniosku (zgodnie z wymogami okre6lonym.i w $ 7 ust. I pkt l, 2, 3,5 i 6 otaz $ 7 ust.2
niniej szej proccdury).

3. Podmiot skladajqcy q.niosek wnehia r6wnie2 rubrykq nr 9 druku wniosku.
4. Wnioski wypelnione niezgodnie z wymogami, o kt6rych mowa w ust. 2 niniejszego

pangrafu omz zloLone po uptywie terminu, wskazanego w $ 16 ust. 4 niniejszej
procedury, nie bgd4 opiniowane, a tym samym bgdq pozostawione bez rozpoznania.

5. Projekt opinii przygotowuje wizylator Kuratorium O3wiaty we Wroclawiu wskazany
przez DolnoSlqskiego Kuatora OSwiaty.

6. Opinie pr2ygotowan4 przez wizytaton za$vierdza dyrektor wladciwego wydzialu
m€rytorycznego Kuratorium O$wiaty we Wroclawiu.



7. DolnoSlqski Kurator Oswiaty opiniuje wniosek po zapoznaniu sig z jego tredci4

i projektem opinii przygotowanej przez wizylatotu.

$18

l. Wniosek organu prowadz4cego zaopiniowany negaty'wnie przez Dolno$l4skiego Kuralora
Odwiaty odsylany jest do wnioskodawcy.

2. Pozytywnie zaopiniowany przez Dolnodl4skiego Kuratora O$wiaty wniosek organu
prowadzqoego przesylany jest do ministra wla$ciwego ds. o3wiaty i wychowania.

3. Pmcownik Wydzialu Organizacyjnego Kuratorium O$wiaty we Wroclawiu zawiadamia
pisemnie organ prowadzqcy o skierowaniu wniosku do ministm wla3ciwego ds. oSwiaty

i wychowania.

$le
l. DolnoSlqski Kurator O$rviaty zawiadamia pisemnie organ prowadz4cy skladaj4cy wniosek

o przyznaniu Medalu przez minisaa wladciwego ds. oSwiaty i wychowania.
2. DolnoSl4ski Kualor Oswiaty zjptaszn pisemnie osoby odznaczone na uroczysto$d

wrpczenia Medalu.
3. Na pisemnq prodbg organu pro*'adzqcego przyznaie Medale odsylane s4 do orgauu

prowadz4cego w celu ich wrgczenia.

$20

Procedura rvchodzi w ficie z dniem podpisania.
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