Regulamin
przyznawania honorowych tytułów:
"Innowacyjny Nauczyciel"
"Lider twórczego zarządzania"
V edycja
I. Postanowienia ogólne.
1.Tytuły:
"Innowacyjny nauczyciel" - przyznawany nauczycielom,
"Lider twórczego zarządzania" - przyznawany dyrektorom szkół i przedszkoli
są wyróżnieniami honorowymi przyznawanymi przez Prezydenta Miasta Legionowo na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Honorowe wyróżnienia, o których mowa w pkt 1, zwane dalej "tytułami" przyznawane są raz
w roku za dokonania i osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym. Tytuły przyznawane są na
uroczystej, ogólnomiejskiej gali.
3. Tytuł "Innowacyjny nauczyciel" mogą uzyskać nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzonych
przez gminę Legionowo, którzy wyróżniają się innowacyjnością w swojej pracy m.in.:
• wdrażają autorskie programy i projekty edukacyjne,
• organizują sprawny i efektywny proces nauczania -uczenia się, stosują nowatorskie metody
pracy,
• inicjują jakościowe zmiany w pracy szkoły,
• są liderami w wybranym aspekcie pracy placówki,
• zapewniają uczniom sukces edukacyjny odpowiedni do ich potrzeb i możliwości,
• analizują i oceniają własne nauczanie i umiejętności potrzebne do niego
• doskonalą swój warsztat pracy oraz dzielą się doświadczeniem z innymi nauczycielami
4. Tytuł "Lider twórczego zarządzania" mogą uzyskać dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych
przez gminę Legionowo, którzy wyróżniają się kreatywnością w kierowaniu i zarządzaniu m.in.:
• tworzą warunki do sprawnego i efektywnego współdziałania, innowacyjnego myślenia
oraz przejmowania odpowiedzialności za jakość własnej pracy,
• wdrażają systemowe rozwiązania gwarantujące wysoką jakość świadczonych przez szkołę
usług edukacyjnych,
• dostrzegają problemy w pracy szkół i angażują się w ich twórcze rozwiązywanie,
• współtworzą i skutecznie realizują priorytety lokalnej polityki edukacyjnej,
• budują niepowtarzalną tożsamość szkoły/przedszkola dbając zarówno o tradycję jak
i jej rozwój.
• sprawiają, że ich szkoła staje się liderem w środowisku legionowskich szkół w wybranych
aspektach/dziedzinach jej pracy,

•

dzielą się z innymi dyrektorami dobrą praktyką w zakresie zarządzania pracą szkoły.

5. Tytuł "Innowacyjny nauczyciel" oraz tytuł "Lider twórczego zarządzania" jest przyznawany
przez Prezydenta Miasta Legionowo nauczycielom i dyrektorom wyłonionym w trybie
konkursowym przez Kapitułę.
6. Kapitułę powołuje co roku Prezydent Miasta Legionowo, zapraszając do udziału w jej pracach
przedstawicieli środowisk edukacyjnych (ekspertów, doradców metodycznych, wizytatorów,
pracowników samorządowych).
7. W skład kapituły wchodzi nie mniej niż 5 ekspertów oraz Sekretarz, bez prawa głosu, którym jest
przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Legionowo wskazany przez Naczelnika Wydziału
Edukacji.
8. Do zadań Sekretarza Kapituły należy:
a) ocena poprawności formalnej złożonych wniosków,
b) przygotowywanie, zwoływanie i obsługa posiedzeń Kapituły,
c) przekazanie członkom Kapituły wniosków do oceny merytorycznej,
d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniem Kapituły,
e) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kapituły.
9. Członkowie Kapituły na pierwszym spotkaniu wyłonią swojego Przewodniczącego, który będzie
prowadził posiedzenia.
II. Aplikowanie do tytułów.
1. Ogłoszenie o każdej edycji konkursu dotyczącego możliwości ubiegania sie o przyznanie tytułu
"Innowacyjny nauczyciel" oraz "Lider twórczego zarządzania" a także wzory wniosków
zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo (www.legionowo.pl).
Informacja będzie także upowszechniona w szkołach i przedszkolach za pośrednictwem dyrektorów
szkół i przedszkoli oraz drogą elektroniczną.
2. Wnioski o przyznanie tytułu "Innowacyjny nauczyciel" zainteresowani nauczyciele składają
wyłącznie na formularzu (bez załączników), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
do 15 lipca każdego roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: oswiata@um.legionowo.pl i w
wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41,
05 – 120 Legionowo.
3.Wnioski o przyznanie tytułu "Lider twórczego zarządzania" zainteresowani dyrektorzy składają
wyłącznie na formularzu (bez załączników), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
do 15 lipca każdego roku w wersji elektronicznej na adres e-mail: oswiata@um.legionowo.pl i w
wersji 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
wymienionych w pkt I.3 lub I.4 niniejszego Regulaminu.
5. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie zawartych
we wniosku danych.
III. Tryb rozpatrywania wniosków i wyłaniania kandydatów.
1. Rozpatrywanie wniosków przez Kapitułę przebiega dwuetapowo:
I etap: ocena formalna przez Sekretarza Kapituły - do 7 września każdego roku
II etap: ocena merytoryczna przez ekspertów - do końca września każdego roku.
2. Każdy członek - ekspert dokonuje pisemnej oceny każdego złożonego wniosku, przyznając mu
punkty za zawartość merytoryczną:
1) każdy wniosek "Innowacyjny nauczyciel" może otrzymać 0 – 10 pkt
2) każdy wniosek "Lider twórczego zarządzania" może otrzymać 0 – 15 pkt.

3. Podczas oceniania wniosków członkowie Kapituły mogą prosić o szczegółowe informacje w
zakresie opisanym we wniosku.
4. Członkowie Kapituły mają prawo do weryfikowania przekazanych przez wnioskodawców
informacji, włącznie z potwierdzeniem informacji w trakcie wizyty studyjnej.
5. Kapituła wyłania laureatów tytułu "Innowacyjny nauczyciel" – nauczycieli, których wnioski,
otrzymały łączną liczbę minimum 45 pkt.
6.Kapituła wyłania laureatów tytułu "Lider twórczego zarządzania" - dyrektorów szkół
lub przedszkoli, których wnioski otrzymały łączną liczbę minimum 65 pkt.
7. Werdykt Kapituły jest ostateczny, co oznacza, że wnioskodawcom nie przysługuje prawo
do odwołania.
8. Dane nauczycieli, którym Kapituła przyznała tytuł "Innowacyjny nauczyciel"
oraz dane dyrektorów, którym Kapituła przyznała tytuł "Lider twórczego zarządzania"
wraz z uzasadnieniem przekazywane są Prezydentowi Miasta Legionowo w celu uhonorowania
laureatów podczas uroczystej gali.
9. Informacje o przyznanych tytułach będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta
Legionowo oraz w środkach masowego przekazu.
10. Laureaci danej edycji mogą posługiwać się przyznanymi tytułami przez 12 miesięcy
od dnia ogłoszenia wyników.
11.Laureaci honorowych tytułów "Innowacyjny Nauczyciel" i "Lider twórczego zarządzania"
otrzymują dyplom, statuetkę oraz nagrodę finansową.

