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Regulaminu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Opolskiego 

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji 

 

1. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej lub społecznej,                         
będące istotnym i cennym wkładem w upowszechnianie i rozwój edukacji na Śląsku Opolskim. 
 

2. Nagroda może być przyznana działającym na terenie województwa opolskiego: 
a) nauczycielom przedszkoli, 
b) nauczycielom szkół podstawowych, 
c) nauczycielom szkół ponadpodstawowych, 
d) nauczycielom szkół policealnych, 
e) nauczycielom/ wychowawcom/ instruktorom placówek systemu oświaty, 
f) dyrektorom/pracownikom szkół i placówek oświatowych niebędącym nauczycielami, 
g) osobom działającym w organizacjach pozarządowych lub na ich rzecz. 
 

3. Wniosek o przyznanie nagród, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, mogą składać 
następujące podmioty z terenu województwa opolskiego: 
a) wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałek województwa, kurator 
oświaty (po 1 wniosku dla danego typu szkoły/placówki; 1 organ = 1 wniosek), 
b) władze statutowe organizacji pozarządowych lub szkół niepublicznych – w przypadku 
wniosku dotyczącego prezesa stowarzyszenia wniosek składa zarząd stowarzyszenia                           
(po 1 wniosku  na stowarzyszenie/organizację), 
c) rada rodziców z danej szkoły, reprezentowana przez przewodniczącego lub inną osobę 
upoważnioną (po 1 wniosku dla danego typu szkoły/placówki). 
 

4. Nagrody przyznawane będą w oparciu o następujące kryteria oceny: 
a) autorstwo/ współautorstwo m.in.: programów nauczania, innowacji pedagogicznych, pomocy 
dydaktycznych, które mogą być wykorzystywane poza szkołą, 
b) autorstwo/ współautorstwo publikacji z zakresu edukacji w ogólnodostępnych mediach, 
c) aktywny udział w zespołach eksperckich, doradczych mających wpływ na kształtowanie 
polityki oświatowej na poziomie ponadlokalnym (np. przy kuratorze oświaty, ministrze), 
d) aktywna działalność wychowawcza i opiekuńcza na rzecz dzieci i młodzieży regionu, 
e) aktywna działalność w organizacjach pozarządowych oświatowo-wychowawczych, 
f) osiągnięcia edukacyjne, potwierdzone uzyskanymi nagrodami, wyróżnieniami własnymi lub 
podopiecznych/ wychowanków/ uczniów/ słuchaczy, 
g) inne działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym, 
h) działalność na rzecz rozwoju placówek systemu oświaty, podejmowanie działań 
wpływających na wzrost i utrzymanie ich wysokiego poziomu, 
i) pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych (w tym UE) i ich sprawne wykorzystywanie, 
m.in. poprzez realizację projektów edukacyjnych, 
j) działalność w zakresie edukacji osób dorosłych, w tym na rzecz upowszechniania kształcenia 
ustawicznego w regionie, 
k) działalność w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej                                                          
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. 

5. W przypadku przyznania nagrody po raz pierwszy ocenie podlega cały dorobek pracy                       
kandydata / -tki do momentu złożenia wniosku. 
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6. Nagroda może być przyznana tej samej osobie nie częściej niż raz na trzy lata, licząc od daty 
otrzymania nagrody. Ocenie podlegają wtedy tylko te osiągnięcia i działania, które 
podejmowane były po złożeniu nagrodzonego wniosku. 

 

7. Wniosek o przyznanie nagrody uznaje się za prawidłowy formalnie jeśli złożony został na druku, 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawiera poniższe informacje: 
a) dane osobowe i kontaktowe kandydata; 
b) dane kontaktowe wnioskodawcy; 
c) informacje o osiągnięciach kandydata; 
d) oświadczenie – jeśli dotyczy – o autorstwie/ współautorstwie prac, o których mowa                          

w pkt. 4 a), b); 
e) zgodę kandydata oraz wnioskodawcy na wykorzystywanie i przetwarzanie danych 
osobowych; 
f) właściwy organ, jako wnioskodawcę (zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu). 
 

8. Wniosek zawierający braki lub zapisy budzące wątpliwości, może zostać skierowany                                        
do uzupełnienia/poprawy. Brak uzupełnia wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu, skutkuje 
odrzuceniem wniosku lub jego oceną tyko w zakresie zapisów, niebudzących wątpliwości 
oceniających. 
 

9. W trakcie oceny wniosku Kandydat do otrzymania nagrody lub wnioskodawca (osoba wskazana 
we wniosku do składania wyjaśnień) może zostać poproszony o przesłanie wersji elektronicznej 
dokumentów, potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt. 4. Skany 
oryginalnych dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, spis adresów 
stron internetowych, dokumentację zdjęciową itp., należy przesłać tylko po wcześniejszym 
wezwaniu w wyznaczonym terminie. 
 

10. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać: 
a) listownie na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu 
Departament Edukacji i Rynku Pracy 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

b) za pośrednictwem platformy ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP 
 

c) osobiście – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (tel. 77 446 78 31, 77 446 78 37). 
 

11. Termin nadsyłania wniosków każdorazowo podawany jest w ogłoszeniu o naborze wniosków, na 
stronie Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl. Decyduje data nadania przesyłki 
za pośrednictwem platformy ePuap, data stempla pocztowego lub – po  uzgodnieniu –                             
data złożenia wniosku w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy.  
 

12. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
a) złożenia po terminie, 
b) wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 
c) rezygnacji kandydata, 
d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 
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13. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję kwalifikacyjną oraz ustala zasady  i tryb 
jej działania. 
 

14. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały. 
 

15. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego jest nagrodą finansową w kwocie do 5.000,00 zł 
brutto każda. 
 

16. Środki finansowe na nagrody zabezpiecza się w budżecie Województwa Opolskiego. 
 

17. Liczba przyznawanych nagród uzależniona jest od planu budżetu na dany rok. 
 

18. Obsługę organizacyjno – techniczną dorocznych nagród prowadzi Departament Edukacji                           
i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

 

19. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

a) Administratorem danych osobowych nauczycieli, ubiegających się o niniejszą nagrodę jest 
Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu                 
nr 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem e-mail: iod@opolskie.pl. 
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa                      
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a – ogólnego rozporządzenia danych osobowych                                               
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
d) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z JRWA. 
f) Kandydat posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
g) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
h) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 

 

20. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania i rozwoju edukacji wręczane są raz w roku podczas Regionalnego Święta 
Edukacji.  
 

21. W szczególnych przypadkach Marszałek Województwa Opolskiego z własnej inicjatywy może 
przyznać w ciągu roku nagrody dodatkowe, bez powoływania Komisji. 

 


