
 
 

    Załącznik do Uchwały Nr 236/31/19 
 Zarządu Województwa Pomorskiego 

            z dnia 19 marca 2019 r. 
 
 
 
 

Regulamin Konkursu „Nauczyciel Pomorza” 
  

§ 1.  
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację konkursu pod nazwą 

„Nauczyciel Pomorza”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu przyznającym tytuł „Nauczyciela Pomorza w danym roku 

kalendarzowym” i fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Pomorskiego, zwany dalej 
„Marszałkiem”. 

3. Konkurs: 
1) ma zasięg wojewódzki,  
2) jest organizowany w roku kalendarzowym jeden raz, 
3) jest organizowany na podstawie zarządzenia, wydawanego w danym roku 

kalendarzowym przez Marszałka, zawierającego harmonogram Konkursu.  
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://des.pomorskie.eu/nauczycielpomorza 
 

 
§ 2.  

Cel Konkursu 
 

Celem Konkursu jest uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie 
województwa pomorskiego, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny –  
intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego  
na Pomorzu. 
 
 

§ 3.  
Kryteria dla Kandydatów 

 
1. Kandydat do tytułu „Nauczyciel Pomorza” musi być czynnym zawodowo nauczycielem, 

wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym przedszkola, szkoły lub placówki 
oświatowej publicznej lub niepublicznej województwa pomorskiego, z co najmniej 10-letnim 
stażem pracy w zawodzie nauczyciela. 

2. Kandydat musi spełniać łącznie następujące kryteria, za które może uzyskać maksymalnie  
100 punktów: 

1) podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  
z uwzględnieniem metod innowacyjnych, w tym m.in. indywidualnej pracy z uczniem oraz 
zespołowej pracy uczniów – maksymalnie 15 punktów; 

2) inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności w środowisku lokalnym poprzez 
kształtowanie ich wrażliwości społecznej oraz poczucia regionalnej wspólnoty 
obywatelskiej – maksymalnie 30 punktów; 

3) uzyskiwanie szczególnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej 
– maksymalnie 20 punktów; 

4) wspieranie nauczycieli swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym – maksymalnie 
20 punktów; 

5) bycie animatorem życia społecznego w środowisku lokalnym – maksymalnie 15 punktów. 
 
 
 



 
 

§ 4.  
Tryb zgłaszania Kandydatów 

 
1. Z wnioskiem o nadanie nauczycielowi tytułu „Nauczyciel Pomorza” może wystąpić dyrektor: 

1) przedszkola; 
2) szkoły; 
3) placówki oświatowej. 

2. Jeżeli w podmiotach, o których mowa w ust. 1, działa rada pedagogiczna, wystąpienie  
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wymaga  zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy dyrektora, z wnioskiem o nadanie 
nauczycielowi tytułu „Nauczyciel Pomorza” może wystąpić organ prowadzący przedszkole, 
szkołę lub placówkę oświatową.  

4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mogą wystąpić także w ramach swoich kompetencji:  
 1) społeczne organy systemu oświaty: 

a) rada oświatowa,  
b) rada szkoły lub placówki,  
c) rada rodziców, 
d) samorząd uczniowski;  

2) organizacje pozarządowe. 
5. Wniosek wypełniany i przesyłany jest przy wykorzystaniu Formularza elektronicznego.  
6. Wygenerowany i wydrukowany wniosek, podpisany przez Wnioskodawcę wraz z załącznikiem  

nr 1, należy przesłać na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, zwanej dalej „PBW”. 

7. Przesłanie wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej nie stanowi o zgłoszeniu do Konkursu. 
8. O zachowaniu terminu wniesienia wniosku decyduje data stempla pocztowego. 
9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, można dołączyć rekomendacje potwierdzające działalność 

nauczyciela, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-5. 
10. Tytuł „Nauczyciel Pomorza” przyznawany jest nauczycielowi jednokrotnie w okresie pracy 

zawodowej. 
11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć nauczyciele wchodzący w skład Komisji Konkursowej. 

 
 

§ 5.  
Komisja Konkursowa 

 
1.  Do oceny zgłoszonych kandydatur Marszałek powołuje Komisję Konkursową. 
2.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) przedstawiciel Marszałka; 
2) przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty; 
3) dwóch przedstawicieli środowiska akademickiego wskazanych przez Radę Rektorów 

Województwa Pomorskiego; 
4) przedstawiciel Pomorskiej Rady Oświatowej; 
5) przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego; 
6) przedstawiciel młodzieżowej rady działającej przy jednostce samorządu terytorialnego 

województwa pomorskiego wskazany przez Marszałka; 
7) przedstawiciel rady rodziców działającej przy szkole na terenie województwa 

pomorskiego wskazany przez Marszałka; 
8) po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych spośród: 

a) Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
b) NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania; 

9) przedstawiciel mediów wskazany przez Marszałka; 
10) przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału Gdańskiego wskazany przez 

Marszałka;   
11) przedstawiciel środowiska rynku pracy wskazany przez Marszałka; 
12) laureat Konkursu „Nauczyciel Pomorza” z poprzedniego roku.  

3. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Marszałka, który zapewnia 
prawidłową realizację Konkursu.  



4. Komisja Konkursowa obraduje we własnym gronie, podejmując decyzje zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

5. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji 
Konkursowej. 

6. Członków Komisji Konkursowej obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach 
dotyczących przebiegu posiedzenia i podejmowanych decyzji. 

7. Funkcję Sekretarza Komisji Konkursowej, bez prawa głosu, pełni osoba wskazana przez 
Marszałka. 

8. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za obsługę administracyjną Komisji Konkursowej.  
9. Z każdego posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. 

 
 

§ 6.  
Przyznawanie tytułu „Nauczyciel Pomorza” 

 
1. Spośród zgłoszonych kandydatur Komisja Konkursowa rekomenduje dziesięciu Kandydatów do 

tytułu „Nauczyciel Pomorza” wraz z uzasadnieniem. 
2. Spośród rekomendowanych Kandydatów, o których mowa w ust. 1, Marszałek dokonuje wyboru 

pięciu laureatów Konkursu. 
3. Jednemu z laureatów Marszałek przyznaje tytuł „Nauczyciel Pomorza Roku ….” oraz 

okolicznościową statuetkę, a czterem pozostałym równorzędne wyróżnienia. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur, 

Komisja Konkursowa może rekomendować Marszałkowi kandydatów do otrzymania wyróżnienia 
za szczególne osiągnięcia określone w jednym z kryteriów wskazanych w § 3 ust. 2 pkt.  
1-5 Regulaminu. 

5. Laureaci Konkursu, o których mowa w ust. 2, a także wyróżnieni nauczyciele,  o których mowa  
w ust. 4, otrzymują sfinansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego nagrody 
pieniężne.  

6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 5,  jest złożenie formularza – 
załącznika nr 2. 

7. O terminie wręczenia nagród rekomendowani Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 4 zostaną 
powiadomieni pisemnie.  
 
 

§ 7.  
Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu 

„Nauczyciel Pomorza” jest Marszałek Województwa Pomorskiego. 
2. Marszałek Województwa Pomorskiego powierza PBW przetwarzanie danych osobowych  

na podstawie zarządzenia zgodnego z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
 

§ 8. 
Inne postanowienia 

 
1. Nazwa, marka oraz logotyp tytułu „Nauczyciel Pomorza” są własnością Marszałka.  
2. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, 

że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu. 
3. Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach  

nr 1 i 2  do Regulaminu, tj. formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych  
(załącznik nr 1) i formularza danych osobowych (załącznik nr 2). 

 
 
 
 


