
Regulamin
przyznawania honorowych tytułów :

" Innowacyj ny Nauczyciel"
" Lider twórczego zarzqdzania||

VI edycja

I. Postanowienia ogólne.

1.Tytuły:
" i nnowacyj ny nauczyc iel" - pr zy znawany nauc zlrci el om,
"Lider tw.órczego zaruądzania" - przyznaw,anv dyrektorom szkół i przedszkoli
są wyróznieniami honorowymi przyznawanymi przez Prezydenta Miasta Legionowo na zasadach
określonych w niniejszynr regulaminie.

2. Honorotł,e wyroznienia, o ktorych mowa r.ł,pkt 1. zwane dalej "tytułamt" przyzl]awane sąraz
w roku za dokonania i osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym. Tytuły pTzyznawane są na
urocą,stej, ogólnomiej skiej gali.

3. Ętuł "Innowacyjny nauczyciel" mogą uzyskać nauczyciele szkół i przedszkoli prorł,adzonych
przęz gminę Legionowo, którzy wl,rozniają się innowacyjnością w swojej pracy m.in.:. wdrazają autorskie programy i projekty edukacyjne,

' organizują sprawny i ef'ektywny proces nauczania -uczenia się. stosują nowatorskie metody
pracy,

. inicjują jakościowe zmiany \v prac}, szkoły,

. są liderarni rł,wybranvm aspekcie pracy placorł,ki,
' zape\Ą'niają uczniom sukces edukac.r,jn1,,odporviedni do ich potrzeb i moźliwości.
' analizr,rją i oceniają własne nauczanie i umiejętności potrzebne do niego
' doskonalą swój warsztat pracy oraz dzielą się doświadczeniem z innymi trauczycielami

4. 'Iytuł "Lider trł'órczego zarządzanta" mogą uzyskać dyrektorzy szkoł i przedszkoli prowadzonycir
przez gminę Legionowo, którzy wl,rózniają się kreatywnością w kierowaniui zarządzaniu m.in.:

' tworzą warunki do sprawnego i ef-ektywnego współdziałania. innowacyjnego myślenia
oruz przejmowania odpowiedzialności za iakość własne.j pracy.

' wdrażają systemowe rozwiązania gwarantujące wysoką jakość świadczonych ptzez szkołę
usłr-rg edukac.vj ny ch,

' dostrzegają problem,y w pracy szkoł i anga,żulą się w ich tw,órcze rozwiązywanie.
' wspołtworząi skutecznie realizują priory,,tet,v lokalnej polityki edukacyjnej.
' budują niepoMarzalną tozsamość szkoĄ,/przedszkola dbając zarówno o trad.vcję jak

i jej rozrvoj.
' sprawiają. że ich szkoła staje się liderenr w środowisku legionowskich szkoł w,wybranych

aspektach/dziedzi nach j ej pracy,
' dzielą się z innvmi dl,rektorami dobrą praktyką w zakresie zarządzaniapracą szkoły.

5. T1,,tuł "Innowacyjny nauczyciel" oraz §,tuł "Lider tworczego zatządzania" jest prz,vzna\van}-
przez Prezydenta Miasta Legionowo nauczycielom i dyrektorom wyłonionym w trybie
ko nkursow.y m przęz Kapitułę,
6. Kapitułę porł'ołuje co roku Prezydent Miasta Legionowo, zapraszając do udziału w jej pracach
przedstawicieli środowisk edukacyjnych (ekspertóv,, doradcólł metodycznyc,h, wizylattlróv,,
pr a c olu n i ków s a m orzqdoluyc h ).



7. W skład kapituĄ, wchodzi nie mniej niz 5 ekspertów oraz Sekretarz, bez prawa głosu, którym.iest
przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Legionowo wskazany przez Naczelnika Wydziału
Edukacji.

8. Do zadań Sekretarza Kapituły należy:
a) ocena poprawności fbrmalnej złozon.vch w,nioskóW
b) przygotowywanie, zwoływ,anie i obsługa posiedzeń Kapituły,
c) przekazanie członkom Kapituły wnioskolv do oceny merytorycznej.
d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniem Kapituł1,,
e) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kapituły.

9. Członkowie Kapituły na pierwszym spotkaniu wyłonią swojego Przewodniczącego! ktory bedzie
prowadził posiedzenia.

II. Aplikowanie do tytułów

1. Ogłoszenie o każdej edycji konkursu dotyczącego mozliwości ubiegania sie o przyznanie tytułu
"Innorł'acyjny nauczyciel'' oraz "Lider twórczego zarządzania" a lakże wzory wnioskórv
zamieszczone będą na stronie internetowei Urzędu Miasta Legionowo (wwr,v.legionorvo.p1).
Informacja będzie takze upowszechniona w szkołach i przedszkolachzapośrednict,uvem dyrektororv
szkoł i przedszkoli oraz drogą elektroniczną.

2. WnioskI o przyznanie tytułu "Innowacyjny nauczyciel" zainteresowani nauczyciele składają
wy'łącznie na fbrrnularzu (bez załączników), stanowiącym załącznik nr l do niniejszego regulaminu
do 16 lipca kaźdego roku rv wersji elektronicznej na adres e-mail: oswiata@um.legionowo.pl i w
rversji papierowej rł' Biurze Obsługi Klienta lJrzędu Miasta Legionow.o. ul. Piłsuclskiego 4l.
05 - 120 l,egionorł,o.

3.Wrrioski o prz,vznanie tytułu "Lider twórczego zarządzanla" zainteresowani dyrektorzy składają
w.vłącznie na fbrrrrularzu (bez załącznikorł,). stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
do 16 1ipca kazdego roku w,wersji elektronicznej na adres e-mail: oswiata@um.legionowo,pl iw
lł'ersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41"
05 - 120 Legionowo.

4. OPisując osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego należy odnosić się do konkretnych kryteriów
wl,mienionych w pkt L3 lub I.4 niniejszego Regulaminu.

5. Złożenie w'niosku jest równoznaczne z rłyrazeniem zgody na udostępnianie zawartvch
we w,niosku danych.

III. Tryb rozpatrywania wnioskow i wyłaniania kand,vdatow..

1, Rozpatryr,vanie wnioskow przez kapitułę przebiega dwuetapowo:
I etap: ocena formalna przez Sekretarza Kapituły - do 7 września każdego roku
II etaP: ocena merytorycznaprzez eksperlórł,- do końca września każdego roku.

2. KażdY członek - eksper1 dokonuje pisemnej oceny kazclego złozonego wniosku. przyznając mu
punkt,v z,a zaw arlość merytor.vczną:
1) każdy wniosek "Innowacljny nauczvciel" moze otrzvmać 0 - 10 pkt
2) kazdy rvniosek "Lider twórczego zarządzanta" moze otrzymać 0 - 15 pkt.
3. Podczas oceniania wniosków członkorł,ie Kapituły mogą prosić o szczegółowe infbrrnacje w
zakresie opisanym we wniosku.



4. Członkowie Kapituły mają prawo do weryfikowania ptzekazanych przez w,nioskodawcórv
inlormacji, włącznie z potwierdzeniem informacji r.ł,trakcie wizyty stucll,jnej.

5. Kapituła r.vyłania laureatow tytułu "Innorł,acyjny nauczy-ciel" - nauczycieli. których wnioski.
otrzymały łączną liczbę minimum 45 pkt.

6.Kapituła wyłania laureator,v tytułu "Lider twórczego zarządzanla" - dyrektorow, szkoł
lub przedszkoli, ktorych wnioski otrzymały łączną liczbę minimum 65 pkt.

7. Werdykt Kapituły jest ostateczny! co oznacła, ze w,nioskodawcom nie przysługuje prawo
do odwołania,

8, Dane nauczlrcieli, którym Kapituła przyznała §tuł "Innowacyjny nauczl,ciel"
oraz dane dyrektorów, którym Kapituła przyznała tytuł "Lider twórczego zarzadzania"
wraz Z uzasadnieniem przekazywane są Prezydentowi Miasta Legionowo w celu uhonorowania
1aureatór,v podczas uroczystej gali.

9. Infbrmacje o przyznanych tytułach będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
Legionowo oraz w środkach maso\\rego przekazu,

10. Laureaci danej edycji mogą posługiwać się przyznanymi tl,tLrłami prz,ez 12 miesięcy
ocl dnia ogłoszenia wyników.

11,Laureaci honorowych tytrrłów "Innowacyjny Naucz.vciel" i "Lider twórczego zarządzania"
otrzvmują dyplom, statuetkę oraz nagrodę finansow.ą.
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Załącznik Nr 2 do
Regulam inu przyznalvan ia
honorowych tvtułów

"LIDER TWORCZE Go ZARZADZANIA,,

lormularz wniosku
(nlaksymalna ohjętość 3 

"^tron1, 
A1, rozmiąr czcionki ]2)

I. Dane kandydata:
1. Imię i nazr.visko
ż, Rok i miejsce urodzęnia
3. Miejsce pracy
4. Stopień awansll zawodowego
5. Staz pracy
6. Adres e-mail
7. Teletbn kontaktowy

II. Najrvazniejsze nagrody, wyróznienia, certyfikaty w ostatnim roku
III. Mocne strony (specyfika) szkoły/przedszkola.
IV. Innowacyjność w zarządzaniu pracą "szkoły - osiągnięcia i
szkolnym dokumentujące spełnianie co najmniej 3 kryteriów.
Regulaminu.*

szkolnym.

dokonania w ostatnim roku
o których mowa w pkt I.4

(dttl cł złoz eni a w n i o s ku ) (po tlpi s w ni o,sko dau, cy)

*Opisu,lqc ro:v'iq:ania nale1,odnosić się do konkretnr-ch ob,s:arów ll))mienionvchv,pkt I."ł Regttlamintt
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Załącznik Nr 2 do
Regu l am in u pr zy znalv ania
honorowvch tvtułórv

"LIDER TWORCZE Go ZARZĄDZANIA,,

formularz wniosku
hlttksymalna objętość 3 strony A1, rozmiar czcionki l21

l, Dane kandydata:
1. Imię i nazwisko
2. Rok i mie.isce urodzenia
3. Miejsce placy
4. Stopień awansu zawodowego
5, Staz pracy
6. Adres e-mail
1. Teletbn kontaktowy

II. Najwazniejsze nagrody, wyróznienia. certyfikaty w ostatnim roku
I II. Mocne strony (specyfika) szkoły l przedszkol a.

IV. Innowacy.jność w zarządzaniu pracą "szkoł,v - osiągnięcia
szkolnvm dokumentr"r.|ące spełnianie co najmrriej 3 krl.teriorł,"
Regulan-rinu.*

szkolnym.

i dokonania rł, ostatnim roku
o ktorych mowa w pkt I.4

( da ta zloz en i u y, ni o sktt) (po dpis w n i o s ko dav, cy)

*Opisttjclc rozv,iq:clnia nalezy odnosić się tlo ktlnkrelnl,ch obszartiwl,v.i,.nlienionych w- pkt I.1 Regulantintt
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