Załącznik
do uchwały Nr XI/139/2003
Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 26.06.2003 r.

Regulamin
przyznawania pracownikom oświaty
nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
§1
Nagrody Marszałka Województwa są przyznawane za szczególne osiągnięcia i zasługi dla edukacji
dzieci, młodzieży i dorosłych.
§2
Nagrody Marszałka Województwa mogą otrzymać:
1) nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych
województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dyrektorzy tych jednostek,
2) pracownicy administracyjni zatrudnieni w placówkach o których mowa wyżej.
§3
Nagroda może być przyznawana:
1) nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub
opiekuńczej,
2) dyrektorom i wicedyrektorom oraz innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze - za
wzorowe wywiązywanie się z obowiązków oraz za osobisty wkład w rozwój i wysokie
wyniki osiągane przez szkołę (placówkę),
3) innym pracownikom szkół i placówek za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§4
1. Nagrody Marszałka Województwa przyznaje Zarząd Województwa.
2. Wysokość i liczba nagród ustalana jest corocznie przez Zarząd Województwa, w zależności od
ilości środków zapisanych na ten cel w budżecie Województwa.
3. Nagroda Marszałka jest dwustopniowa:

1) nagroda I stopnia – za wybitne zasługi dla edukacji,
2) nagroda II stopnia – za szczególne osiągnięcia w procesie edukacyjnym.
§5
1. Z wnioskiem o nagrody Marszałka mogą wystąpić:
1) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2) organy prowadzące szkoły (placówki),
3) Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych,
4) Departament Edukacji, Kultury, Sportu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,
2. Z danej szkoły (placówki) w roku szkolnym można wytypować do nagrody Marszałka
Województwa maksymalnie do 2 osób. W przypadku wpłynięcia więcej wniosków, weryfikacji
dokonuje Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który
w trybie określonym w § 10 wyłania stosowną liczbę kandydatów.
3. Kandydaci do nagrody Marszałka Województwa w danym roku szkolnym nie mogą być
typowani za te same osiągnięcia do nagród macierzystych organów prowadzących, organu
nadzoru, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§6
Nagrodę Marszałka mogą otrzymać nauczyciele, którzy:
1) osiągają szczególnie wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w
przypadku nagrody I stopnia – wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) posiadają ocenę pracy,
3) legitymują się co najmniej 10—letnim stażem pracy pedagogicznej,
4) uzyskali co najmniej dwukrotnie nagrody Dyrektora oraz co najmniej jedną nagrodę organu
prowadzącego lub organu nadzoru lub nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,
5) nie byli laureatami nagrody Marszałka w ciągu ostatnich 2 lat,
6) uzyskali pozytywną opinię Rady Pedagogicznej,
7) uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej, której są członkami.
Dotyczy to członków związków zawodowych.

§7
1. Nagrodę Marszałka mogą otrzymać dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz inne osoby pełniące funkcje
kierownicze, które:
1) spełniają kryteria określone w § 6,

2) szkoły i placówki, w których pracują osiągają szczególnie wysokie wyniki w pracy
dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej,
3) posiadają osobiste zasługi w ochronie i rozwoju bazy materialnej szkoły (placówki),
4) uzyskali pozytywną opinię ponadzakładowej organizacji związkowej, o ile są jej członkiem.
2. W przypadku dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze, wymóg
posiadania co najmniej dwóch nagród Dyrektora nie jest obligatoryjny.

§8
Nagrodę Marszałka mogą otrzymać pracownicy administracyjni szkół (placówek), którzy:
1) posiadają co najmniej 20-letni staż pracy,
2) uzyskali nagrodę ( premię) Dyrektora,
3) posiadają szczególne zasługi dla rozwoju szkoły (placówki),
4) uzyskali pozytywną opinię Rady Pedagogicznej,
5) uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej, której są członkami (ust.5
dotyczy członków związków zawodowych).
§9
1. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w 1 egzemplarzu poprzez Departament Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego do Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe – imię i nazwisko, stanowisko, staż pracy, nauczany przedmiot, stopień
awansu zawodowego
2) informację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach z zaznaczeniem roku
przyznania,
3) merytoryczne uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody,
4) informację o ocenie pracy pedagogicznej,
5) informację o pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej lub informację o zawiadomieniu Rady
Pedagogicznej w przypadku wystąpienia z wnioskiem o nagrodę dla nauczyciela będącego
dyrektorem placówki,
6) opinię związku zawodowego, którego kandydat jest członkiem lub oświadczenie o braku
przynależności.

§ 10
Tryb składania i rozpatrywania wniosków jest następujący:
1) wniosek jest składany do Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do dnia 17
września każdego roku. Decydująca jest data złożenia w sekretariacie lub data stempla
pocztowego,
2) departament dokonuje oceny poprawności wniosków pod względem formalnym, eliminując
wnioski nie odpowiadające wymogom niniejszego regulaminu,
3) następnie Departament dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków pod względem
merytorycznym wyłaniając kandydatów do nagród w liczbie nie większej niż dwukrotność
liczby możliwych do przyznania nagród.
4) wyłonione kandydatury są przedkładane do zaopiniowania Komisji ds. Nagród powołanej przez
Marszałka Województwa w następującym składzie:
a) 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
b) jeden przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, desygnowany przez wojewódzkie
instancje związkowe,
c) jeden

przedstawiciel

NSZZ

„Solidarność”

pracowników

oświaty i

wychowania,

desygnowany przez wojewódzkie instancje związkowe,
5) Marszałek Województwa może powołać do składu Komisji z własnej inicjatywy dodatkowe
osoby,
6) przewodniczącego Komisji ds. Nagród wyznacza Marszałek Województwa.

§ 11
1. Zadaniem Komisji ds. Nagród jest zaopiniowanie wniosków o nagrody Marszałka,
przedłożonych

przez

Departament

Edukacji,

Kultury,

Sportu

i

Turystyki

Urzędu

Marszałkowskiego.
2. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący, który ustala tryb i terminarz pracy Komisji.
3. Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni o posiedzeniu na 4 dni przed jego
rozpoczęciem telefonicznie, listownie lub faxem do siedziby instytucji desygnującej.
4. Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji lub z chwilą rozpoczęcia, członkowie Komisji
podpisują listę obecności.
5. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy w momencie jego rozpoczęcia obecnych jest co
najmniej 2/3 składu. Warunkiem ważności opinii jest udział w posiedzeniu w trakcie jej
wyrażania, co najmniej połowy składu komisji.
6. Uchwały dotyczące opinii zapadają zwykłą większością głosów.

7. Komisja może każdą kandydaturę zaopiniować pozytywnie, negatywnie lub nie wydać opinii o
kandydacie. Na wniosek członka Komisji opinia taka może być uzupełniona w formie opisowej.
8. W przypadku równej liczby głosów w czasie głosowania związanego z wyrażeniem opinii,
przewodniczący Komisji może zarządzić drugie głosowanie. Równa liczba głosów „za” i
„przeciw” oznacza nie wydanie opinii o kandydaturze.
9. Komisja może przedłożyć Zarządowi Województwa własne sugestie dotyczące konkretnych
kandydatów do nagród.
§ 12
Praca Komisji jest traktowana jako szczególne wyróżnienie i obowiązek. Nie przysługuje za nią
wynagrodzenie. Członkowie Komisji muszą dołożyć wszelkich starań, by posiedzenia przebiegały
sprawnie, a przyjęcie opinii winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.
§ 13
Przewodniczący Komisji przedkłada wnioski będące przedmiotem obrad Komisji, Zarządowi
Województwa, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.
§ 14
Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 15
Pracownik, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do
jego akt osobowych.

