Załącznik do uchwały nr ……../21
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia ………………… 2021 r.

Regulamin konkursu „Edukreator na Mazowszu”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Organizatorem konkursu „Edukreator na Mazowszu”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego.
2. Konkurs organizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
§ 2.
Celem Konkursu jest:
1) wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
2) wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie
wśród uczniów twórczego myślenia;
3) promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania
problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych
rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnię uczniów;
4) ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli
z terenu województwa mazowieckiego.
§ 3.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki - należy przez to rozumieć Departament Kultury,
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
2) Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu - należy przez to rozumieć Departament Edukacji
Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
3) Komisji - należy przez to rozumieć komisję konkursową;
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619), zatrudnionego w
szkole znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem szkół
artystycznych;
5) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Komisji;
6) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową w rozumieniu
ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, znajdujące się na terenie województwa
mazowieckiego, z wyłączeniem szkół artystycznych;
7) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy
z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, znajdującą się na terenie województwa mazowieckiego;
8) szkole ponadpodstawowej - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b
ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, znajdującą się na terenie województwa
mazowieckiego;
9) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Komisji.
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Rozdział 2
Kategorie konkursowe i wymagania wobec kandydatów
§ 4.
Konkurs obejmuje cztery kategorie konkursowe z podziałem uwzględniającym lokalizację szkoły
zgłaszanej do konkursu lub z której zgłaszany jest nauczyciel (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta
do 20 tys. mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców):
1) Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej;
2) Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej;
3) Kreatywna szkoła podstawowa;
4) Kreatywna szkoła ponadpodstawowa.
§ 5.
W kategoriach, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, może brać udział nauczyciel, którego cechuje wyobraźnia
i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.
§ 6.
W kategoriach, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4, może brać udział szkoła, która stwarza przestrzeń
do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury oraz stanowi miejsce, które poprzez
wsparcie naukowo-pedagogiczne nauczycieli, stworzony system zajęć pozalekcyjnych, zbudowaną
infrastrukturę, a także dzięki pomocom dydaktycznym daje możliwość rozwoju wyobraźni i talentów
ucznia, a przy tym otwiera go na kulturę.
§ 7.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje organ prowadzący szkołę albo dyrektor szkoły z własnej inicjatywy
albo na wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego.
§ 8.
W Konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzedniej edycji Konkursu.
Rozdział 3
Warunki uczestnictwa, tryb składania i rozpatrywania kart zgłoszeń w Konkursie
§ 9.
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia:
1) w przypadku zgłoszenia nauczyciela - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu;
2) w przypadku zgłoszenia szkoły - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Do karty zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć informatyczny nośnik danych
(np. płyta CD, pendrive itp.) zawierający prezentację Power Point przedstawiającą dokonania
nauczyciela lub szkoły za ubiegły rok szkolny wraz z podaniem daty danego przedsięwzięcia
(materiały potwierdzające odpowiednio: kreatywność w pracy nauczyciela lub działalności szkoły,
np.: zdjęcia, filmy, wycinki z prasy dokumentujące prowadzone zajęcia, olimpiady, artystyczne
przedsięwzięcia, wyróżnienia lub dyplomy zdobyte przez nauczyciela, wyróżnienia lub dyplomy
uczniów biorących udział w konkursach lub olimpiadach, do których uczeń został przygotowany
przez danego nauczyciela).
3. W przypadku zgłoszenia nauczyciela, do karty zgłoszenia należy dołączyć jego oświadczenie,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, dotyczące akceptacji warunków
regulaminu, wyrażenia zgody na udział w Konkursie, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.
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§ 10.
Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3 należy:
1) przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3,
03-472 Warszawa albo
2) złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońska 26.
W przypadku kart zgłoszeń przesłanych przez operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się
datę nadania.
W przypadku kart zgłoszeń złożonych osobiście, o dacie złożenia decyduje data na pieczęci wpływu
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Dodatkowo kartę zgłoszenia w wersji elektronicznej – edytowalnej należy przesłać na adres:
edukreator@mazovia.pl.

§ 11.
1. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w drodze uchwały, ogłasza kolejną edycję Konkursu
oraz wskazuje termin składania kart zgłoszeń przez podmioty, o których mowa w § 7.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, oraz informację dotyczącą terminu składania kart zgłoszeń
zamieszcza się na stronie www.mazovia.pl.
§ 12.
1. Złożone karty zgłoszeń wraz prezentacjami podlegają ocenie formalnej w Wydziale Kultury
w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.
2. W trakcie oceny formalnej podmiot zgłaszający ma możliwość jednorazowej poprawy błędów
lub uzupełnienia braków w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o ich wystąpieniu
z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
3. Karty zgłoszeń wraz z prezentacjami spełniające wymogi formalne przekazuje się Komisji w celu
dokonania oceny merytorycznej.
4. Karty zgłoszeń złożone po terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
w uchwale, o której mowa w § 11 ust. 1, albo niepoprawione w trybie, o którym mowa w ust. 2,
nie podlegają dalszej ocenie.
§ 13.
Komisja ocenia dokonania kandydatów zgłoszonych w kategoriach: „Kreatywny nauczyciel szkoły
podstawowej” i „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej” przyznając punkty za:
1) wykorzystanie elementów kulturotwórczych podczas lekcji prowadzonych w ramach podstawy
programowej, tematykę dotyczącą upowszechniania dziedzictwa narodowego i ochrony kultury
(max. 20 pkt);
2) poziom kreatywności i pomysłowości prowadzonych zajęć programowych i dodatkowych
(jeśli dodatkowe są prowadzone) przez zgłoszonego nauczyciela (max. 20 pkt);
3) udział uczniów (prowadzonych przez zgłoszonego nauczyciela) w konkursach, olimpiadach,
zawodach, itp. oraz zdobyte przez nich nagrody i wyróżnienia w ubiegłym roku szkolnym
(max. 5 pkt);
4) zdobyte w ubiegłym roku szkolnym, przez zgłoszonego nauczyciela, wyróżnienia i nagrody
potwierdzające zaangażowanie w pracy (max. 5 pkt).
§ 14.
Komisja ocenia dokonania kandydatów zgłoszonych w kategoriach: „Kreatywna szkoła podstawowa”
i „Kreatywna szkoła ponadpodstawowa” przyznając punkty za:
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1) rozwijanie aktywności uczniowskiej i zaangażowanie w działalność kulturalną m.in. poprzez:
promowanie uczestnictwa w kulturze, umożliwianie kontaktu z wytworami kultury i zjawiskami
kulturowymi oraz działania mające na celu przygotowanie młodzieży do korzystania z dorobku
kulturowego (max. 15 pkt);
2) prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych (jeśli zajęcia pozalekcyjne były prowadzone)
przez nauczycieli w sposób innowacyjny, pomysłowy, łączący teorię z praktyką, z wykorzystaniem
elementów wychodzących poza ogólnie przyjęte ramy nauczania, które w sposób kreatywny
rozwijają pasje uczniów, a także mających na celu przygotowanie uczniów do życia
w wielowymiarowej rzeczywistości (max. 15 pkt);
3) organizowanie konkursów, olimpiad, „dni otwartych”, festiwali, wystaw, przedsięwzięć
artystycznych, społecznych, związanych z aktywnością fizyczną, itp., mających na celu rozwój
twórczego myślenia uczniów (max. 10 pkt);
4) angażowanie społeczności szkolnej w działania pro-pedagogiczne, mające na celu integrowanie
środowiska szkolnego i pozaszkolnego, a także budowanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej
rozwojowi kreatywności uczniów (max. 10 pkt).
§ 15.
1. Członkowie Komisji przyznają punkty indywidualnie każdemu z kandydatów wypełniając karty oceny
merytorycznej, zgodnie ze wzorami stanowiącymi: w przypadku nauczyciela - załącznik nr 4
do regulaminu, a w przypadku szkoły załącznik nr 5 do regulaminu.
2. Punkty przyznane kandydatowi przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji
są sumowane.
3. Spośród kandydatów, którzy uzyskali tą samą liczbę punktów Komisja, w drodze głosowania, wyłania
1 kandydata w każdej z kategorii konkursowych, o których mowa w § 4.
4. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w drodze uchwały, na podstawie rekomendacji Komisji,
dokonuje wyboru zwycięzców Konkursu.
Rozdział 4
Komisja
§ 16.
1. Komisja liczy 8 członków.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciel Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
2) przedstawiciel Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego;
3) przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego;
4) dwóch przedstawicieli Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki;
5) przedstawiciel Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu;
6) przedstawiciel Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
7) przedstawiciel Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Zarząd Województwa Mazowieckiego, w drodze uchwały, określa skład osobowy Komisji.
§ 17.
Do zadań Komisji należy:
1) dokonanie oceny merytorycznej kandydatów;
2) rekomendowanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego kandydatów, o których mowa w § 15
ust. 3.
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§ 18.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
2. Komisja może obradować z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb
obradowania). Zdalny tryb obradowania zarządza osoba prowadząca obrady.
3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) datę posiedzenia;
2) przyjęte ustalenia;
3) listę obecności.
§ 19.
Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w drodze jawnego
głosowania. Decyzja o wyborze Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego zapada zwykłą
większością głosów.
§ 20.
Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji;
2) rozstrzyganie kwestii spornych;
3) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń.
§ 21.
Obradom przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, obradom przewodniczy
członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego (prowadzący obrady).
§ 22.
Dla ważności obrad Komisji wymagane jest quorum w liczbie 5 członków Komisji, w tym
Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności: Wiceprzewodniczącego albo prowadzącego
obrady. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby
głosów, decyduje głos przewodniczącego obradom Komisji.
§ 23.
Za udział w pracach Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§ 24.
Obsługę Komisji zapewnia Departament Kultury, Promocji i Turystyki.
Rozdział 5
Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród
§ 25.
1. Zwycięzcom Konkursu przyznaje się nagrody finansowe.
2. W kategoriach „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej” i „Kreatywny nauczyciel szkoły
ponadpodstawowej” zwycięzcy otrzymują tytuł „Kreatywny nauczyciel” oraz nagrodę finansową
w wysokości wskazanej w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego.
3. W kategoriach „Kreatywna szkoła podstawowa” i „Kreatywna szkoła ponadpodstawowa” zwycięzcy
otrzymują tytuł „Kreatywna szkoła” oraz nagrodę finansową w wysokości wskazanej w uchwale
Zarządu Województwa Mazowieckiego.
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4. Zarządowi Województwa Mazowieckiego przysługuje prawo do zmiany wysokości nagrody
lub nieprzyznania nagrody w danej kategorii bez podania przyczyn oraz przesunięcia środków
pomiędzy kategoriami.
5. Poza nagrodami, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii
konkursowej.
6. Zarządowi Województwa Mazowieckiego przysługuje prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny.
§ 26.
1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez umieszczenie informacji o zwycięzcach Konkursu
oraz ewentualnych wyróżnieniach na stronie www.mazovia.pl.
2. Zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród i wyróżnień
telefonicznie lub mailowo.
Rozdział 6
Klauzula informacyjna
§ 27.
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.
2. Dane osobowe:
1) uczestników konkursu będących osobami fizycznymi będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków,
przyznawania i wypłacania nagród w konkursie „Edukreator na Mazowszu”;
2) osób reprezentujących organ prowadzący szkołę/reprezentujących szkołę będą przetwarzane
na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego
z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania. Podanie tych danych
jest warunkiem ważności podejmowanych czynności;
3) osób wskazanych przez organ prowadzący szkołę/reprezentujących szkołę jako osoby do kontaktu
(imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie
uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zostały
podane przez organ prowadzący szkołę w ramach zawieranej umowy/prowadzonego
postępowania;
4) uczestników, wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe
z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 i 41 ustawy z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.1), w zakresie,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1291, 1428, 1492, 1565, 2122, 2123,
2127, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464.
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3.

4.

5.
6.
7.

jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród
przekazanych zwycięzcom;
5) mogą zostać upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, miejsca pracy i wizerunku, w
szczególności: na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl,
w piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. serce Polski” oraz na profilach
Samorządu Województwa Mazowieckiego w portalach społecznościowych;
6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie
archiwizowania dokumentów;
7) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie
internetowej https://uodo.gov.pl).
Ponadto, osobom wskazanym przez organ prowadzący szkołę/reprezentujących szkołę, jako osoby
do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
wynikającego ze szczególnej sytuacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało
niezakwalifikowaniem do Konkursu.
Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
Organ prowadzący szkołę/reprezentujący szkołę jest zobowiązany do przekazania treści niniejszego
paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 2.
Rozdział 7
Kontakt

§ 28.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3,
03-472 Warszawa, tel. 22 59 79 501/540, fax. 22 59 79 502, e-mail: dkpit@mazovia.pl.
Osobami uprawnionymi do kontaktu są pracownicy Wydziału Kultury w Departamencie Kultury, Promocji
i Turystyki, e-mail: edukreator@mazovia.pl.
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