
  

Załącznik do Uchwały nr 7162/2022 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 30 maja 2022 r. 

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Opolskiego 

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji 

1. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest  

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej lub społecznej, które stanowią istotny i cenny 

wkład w upowszechnianie i rozwój edukacji na Śląsku Opolskim. 

2. Nagroda może zostać przyznana:  

a) zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, 

placówkach systemu oświaty z obszaru województwa opolskiego: nauczycielom, 

wychowawcom, instruktorom, pracownikom (w tym dyrektorom) niebędącym nauczycielami, 

b) osobom działającym w zakresie oświaty i wychowania na obszarze województwa opolskiego, 

w tym w organizacjach pozarządowych lub na ich rzecz. 

3. Wniosek o przyznanie Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, mogą składać 

następujące podmioty z obszaru województwa opolskiego: 

a) wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, biskup diecezjalny, dyrektor 

Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego WO (po 1 wniosku dla danego 

typu szkoły/placówki, dla której podmiot jest organem prowadzącym), 

b) władze statutowe organizacji pozarządowych lub szkół niepublicznych – w przypadku 

wniosku dotyczącego prezesa stowarzyszenia wniosek składa zarząd stowarzyszenia (po 1 

wniosku na organizację/dla danego typu szkoły/placówki), 

c) rada rodziców z danej szkoły/placówki, 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, 

b) autorstwo/współautorstwo publikacji z zakresu edukacji zamieszczonych  

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 z regionu 

opolskiego, 

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 jednostek 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. 

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 pod względem formalnym, jeśli złożony 

został przez właściwy podmiot, jako wnioskodawcę, 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 lit. a i b, 

e) zgodę kandydata na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych, 

f) kopię uchwały rady rodziców, wyrażającą poparcie dla kandydata/kandydatki, w przypadku 

wniosku składanego przez podmioty wymienione w pkt 3 lit. c 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 wezwany do przesłania 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. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) złożenia po terminie naboru, z wyłączeniem punktu 16, 

b) wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 

c) rezygnacji kandydata, 

d) złożenia przez niewłaściwy podmiot, których wykaz znajduje się w pkt 3 regulaminu,                      

z wyłączeniem punktu 16. 

e) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

11. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać, po ukazaniu się stosownego ogłoszenia o naborze 

wniosków, w:   

a) sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, lub  

b) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub  

c) polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub  

d) poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP. 

12. O zachowaniu terminu decyduje:  

a) data wpływu do sekretariatu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, lub  

b) data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub  

c) data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego      

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, lub  

d) data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP. 

13. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje komisję kwalifikacyjną ds. Nagrody oraz ustala 

zasady i tryb jej działania. 

14. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego w formie uchwały. 

15. W przypadku powzięcia informacji / zaistnienia okoliczności, które mogłyby wpłynąć na decyzję 

o przyznaniu Nagrody, Zarząd Województwa Opolskiego może zmienić decyzję w sprawie jej 

przyznania. 



16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Opolskiego może przyznać,       

w trakcie roku, Nagrody dodatkowe, bez powoływania komisji, o której mowa w pkt 13 i bez 

uwzględniania wykazu wnioskodawców, wymienionych w pkt 3 regulaminu. W takim przypadku 

kandydatura rozpatrywana jest przez Zarząd Województwa Opolskiego w oparciu o złożony 

wniosek i opinię dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego WO. 

17. Nagroda jest nagrodą finansową w kwocie do 5.000,00 zł brutto każda. 

18. Środki finansowe na Nagrody zabezpiecza się w budżecie Województwa Opolskiego. 

19. Liczba przyznawanych Nagród uzależniona jest od planu budżetu na dany rok. 

20. Nagrody wręczane są raz w roku podczas Regionalnego Święta Edukacji.  

21. Obsługę organizacyjno – techniczną dorocznych Nagród prowadzi Departament Edukacji                           

i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

22. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informuje się, że: 

a. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, adres:  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; 

b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@opolskie.pl; 

c. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanym z przyznaniem 

Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

upowszechniania i rozwoju edukacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  

i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; 

d. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 

kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 

świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

e. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

f. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informuje się, że: 

a. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,              

tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 

r. nr 97, poz. 673); 

b. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 



c. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów;  

d. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu         

o Państwa dane osobowe. 



WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU EDUKACJI 

Pani / Panu 

(imię i nazwisko kandydata/-tki) 

zatrudnionemu/-nej w_____________________________________________________________                          

działającemu/-cej w (nazwa szkoły/placówki/organizacji) 

(adres szkoły/ placówki/organizacji) 

na stanowisku____________________________________________________________________ 

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO UDZIELANIA INFORMACJI, WYJAŚNIEŃ I UZUPEŁNIEŃ DO WNIOSKU: 

imię i nazwisko ___________________________________________________________________ 

stanowisko_______________________________________________________________________ 

telefon___________________________ e – mail________________________________________ 

 Kandydat/-tka jest laureatem/-tką niniejszej Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego                      

z roku …………………. Wniosek zawiera osiągnięcia ww. zdobyte przez okres 3 lat od czasu 

złożenia nagrodzonego wniosku. * 

 Wniosek zawiera dotychczasowe osiągnięcia. Kandydat / -tka nie otrzymał /-a dotychczas ww. 

Nagrody.* 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 Załącznik do Regulaminu przyznawania Nagród Marszałka 

Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

upowszechniania i rozwoju edukacji 

 



Informacja o osiągnięciach kandydata / kandydatki 

 w działalności w zakresie oświaty i wychowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

* kopia uchwały rady rodziców, wyrażającej poparcie dla kandydata/kandydatki, w 

przypadku wniosku składanego przez podmioty wymienione w pkt 3 lit. c regulaminu, 

*oświadczenie kandydata/kandydatki o autorstwie/współautorstwie prac, o których mowa w 

pkt 4 lit. a i b. 

(*niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że znane mi są zapisy Regulaminu przyznawania niniejszej Nagrody i 

dostarczę na wezwanie elektroniczną kopię dokumentów, potwierdzających informacje 

zawarte we wniosku.  

.................................................. 

podpis i pieczątka wnioskodawcy                                             

............................................... 

miejscowość i data                                                                   



DANE KONTAKTOWE KANDYDATA / -TKI: 

Adres zamieszkania / korespondencyjny: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Telefon________________________________________  

E – mail________________________________________ 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-TKI DO NINIEJSZEJ NAGRODY 

Zapoznałem/-łam się z informacjami zawartymi w Regulaminie przyznawania Nagród 

Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania 

i rozwoju edukacji odnośnie sposobu administrowania danymi osobowymi na potrzeby 

weryfikacji niniejszego wniosku. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji ww. zadania. 

...................................................          

podpis kandydata / -tki 

................................................... 

miejscowość i data 


