
Załącznik do uchwały  

Nr  23/1062/17 Zarządu 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 14.06.2017 r. 

 

 

Pieczątka wnioskodawcy  

 

 

Wniosek o przyznanie tytułu  

„Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”* 
 

 

1. Zgłaszam wniosek dla 

 

Pani/Pana …...………………………………………………………………………………. 

 

urodzonej/nego …….……………………………………………………………..…………  

      (data) 

posiadającej/cego wykształcenie: ……..……………………………………………………. 

 

zatrudnionej/nego w …..……………………………………………………………………. 

           (nazwa  szkoły lub placówki)                            

……..………………………………………………………………………………………... 

 

na stanowisku (przedmiot, specjalność) ……………………………………………………. 

 

2. Adres kandydata do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu) 

………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Staż pracy pedagogicznej kandydata: ……...………………………………………………. 

 

4. Stopień awansu zawodowego kandydata: .………………………………………………… 

5. Informacja o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach kandydata,  

z zaznaczeniem roku przyznania: 

1) nagrody dyrektora szkoły (placówki): ………………………………………. 

2) nagrody organu prowadzącego:  …………………………………………….. 

3) nagrody organu nadzoru pedagogicznego: ………………………………….. 

4) nagrody Ministra właściwego do spraw edukacji: ………………………….. 

5) inne nagrody: ………………………………………………………………… 

6. Osiągnięcia kandydata (należy opisać w zakresie  spełniania kryteriów § 3 Regulaminu 

Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”: 

1) podejmuje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem 

wysokich standardów nauczania, w tym metod innowacyjnych i interaktywnych, 

pracy indywidualnej z uczniem oraz pracy zespołowej 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) inspiruje dzieci i młodzież do aktywności w środowisku lokalnym poprzez 

kształtowanie ich wrażliwości społecznej oraz poczucia regionalnej wspólnoty 

obywatelskiej 



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3) aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez 

Samorząd Województwa określonych w regionalnych dokumentach strategicznych 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4) uzyskuje szczególne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 

(np. szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ogólnopolskim) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5) wspiera nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, inspiruje do 

podejmowania innowacyjnych działań, dzieli się zdobytą wiedzą  

i umiejętnościami, pomaga innym w tworzeniu warsztatu pracy atrakcyjnego dla 

uczniów m.in.: publikacje w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, na 

platformie edukacyjnej itp. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6) jest animatorem życia społecznego w środowisku lokalnym, bierze aktywny udział w 

projektach i akcjach na rzecz społeczności lokalnej 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Rekomendacje z ostatnich 3 lat potwierdzające działalność kandydata/nauczyciela,  

o której mowa w § 3 ust. 2  regulaminu konkursu w załączeniu.** 

 

 

         ……………201.. r.                                                          ………........................................................... 

 
                data                     podpis, pieczęć wnioskodawcy 

 

*wniosek należy sporządzić maksymalnie na 2 kartkach (dwustronnie) czcionką nie mniejszą niż 11, 

** wzór formularza rekomendacji stanowi załącznik do wniosku. 

 
 Oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski/Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w Toruniu moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb związanych z jego rozpatrzeniem  

w Konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, w tym do publikowania listy nagrodzonych osób na stronie 

internetowej ww. urzędu oraz w prasie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), 

2) wyrażam zgodę na udział w Konkursie  „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” organizowanym przez Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i akceptuję regulamin ww. Konkursu.    

  

 

      ………….201… r.      .................................................... 
                                (data, podpis kandydata) 

 

 


