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I. Cel przyznawania Wyróżnienia
1.
Cele projektu „Szkoła z pomysłem” ściśle korespondują z celami strategicznymi
„Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”. Podniesienie jakości
i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o
rozwoju jest kontynuacją „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008 – 2012”.
Założeniem projektu jest promowanie mocnych stron szkół, innych niż wyniki egzaminów
zewnętrznych tak, aby w bardziej zrównoważony sposób ukazać wartościowe rozwiązania
praktykowane w warszawskich szkołach oraz udostępniać przykłady dobrych praktyk innym
szkołom.
2.
Przyznanie Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy ma na celu
wzmacnianie kultury i oferty szkoły poprzez:
a)

tworzenie warunków do rozwoju kreatywności i innowacyjności,

b)
wzmacnianie kompetencji
młodzieżowej,

społecznych

i

obywatelskich

oraz

samorządności

c)

podnoszenie jakości edukacji,

d)

zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego, zdolności i talentów uczniów,

e)

zapewnianie edukacyjnego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

f)

wzmacnianie tożsamości lokalnej młodych mieszkańców Warszawy,

g)

przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej,

h)

wykorzystanie potencjału Warszawy do rozwijania wiedzy i zainteresowań nauczycieli,

i)

podnoszenie umiejętności współpracy z partnerami społecznymi,

j)

identyfikowanie najlepszych praktyk edukacyjnych w szkołach,

k)

propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie,

l)

wspieranie szkół w działaniach na rzecz rozwoju edukacji.

II.

Postanowienia ogólne

1.
Honorowe Wyróżnienie (zwane dalej „Wyróżnieniem”) przyznawane jest szkołom raz
w roku, za działania zrealizowane w roku szkolnym, w którym dana szkoła aplikuje do
Wyróżnienia. Wyróżnienia wręczane są podczas ogólnomiejskiej Gali.
2.

Celem Gali jest promocja wyróżnionych szkół oraz idei Projektu.

3.
Organizatorem Honorowego Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” jest Prezydent miasta
stołecznego Warszawy.
4.

Wyróżnienia przyznawane są corocznie, aż do odwołania.

5.
O Wyróżnienia ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły dla
dzieci i młodzieży:
a)

szkoły podstawowe,

b)

szkoły ponadpodstawowe.

6.

Wyróżnienia przyznawane są w pięciu równorzędnych kategoriach:

a)

szkoła z pomysłem na uczenie,

b)

szkoła z pomysłem na kulturę,

c)

szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

d)

szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

e)

szkoła z pomysłem na …

7.
W każdej z pięciu kategorii wymienionej w Rozdziale II ust. 6 zostanie przyznane jedno
Wyróżnienie dla szkoły danego poziomu nauczania (szkoła podstawowa, szkoła
ponadpodstawowa), z uwzględnieniem kryteriów i wskaźników oceny działań szkoły,
stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
8.
We wniosku na pierwszym miejscu należy wpisać nazwę szkoły aplikującej
do wyróżnienia, aktualne dane teleadresowe (telefon, mail, adres strony internetowej).
W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu należy również podać pełną nazwę zespołu.
9.
Szkoła, w danym roku szkolnym, może zgłosić wniosek tylko w jednej z wybranych
kategorii wymienionych w Rozdziale II. ust. 5.
10.

Wnioski opisane jako „zespół szkół” nie będą rozpatrywane.

11.
W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu, każda szkoła może aplikować
do wyróżnienia w jednej z wybranych kategorii.
12.
Wyróżnienia przyznawane są przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie
rekomendacji Zespołu ekspertów do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się
o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”, zwanego dalej
Zespołem ekspertów ds. Wyróżnienia, składającego się z przedstawicieli warszawskiego
środowiska edukacyjnego, którzy powoływani są przez dyrektora Biura Edukacji.
13.
Formalna ocena i weryfikacja wniosków odbywa się w wydziale dzielnicy właściwym
w sprawach oświaty, a w przypadku szkół specjalnych oraz niepublicznych we właściwych
merytorycznie wydziałach w Biurze Edukacji.
14.
Wyróżnione szkoły zaprezentują swoje
z organizatorem prezentacji na uroczystej Gali.
15.

działania

w

formie

uzgodnionej

Prezentacja składająca się z maksymalnej liczby 12 slajdów musi zawierać:

a)
na pierwszym slajdzie - podstawowe informacje dotyczące szkoły: nazwa
(z ewentualnym wskazaniem zespołu, w którego skład wchodzi), adres, dzielnica oraz
określenie „Pomysłu” określonego w Rozdziale II, ust. 6;
b)
na kolejnych slajdach - syntetyczny opis podjętych działań, wskaźników, wnioski,
podsumowanie (maksymalnie po 5 punktów na jednym slajdzie);
c)

maksymalna wielkość prezentacji – 10 MB.

16.
Lista wyróżnionych szkół, wraz z opisami ich działań, jest publikowana na stronie
internetowej Biura Edukacji oraz Warszawskiego Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń (WCIES).

III.

Zgłaszanie kandydatów

1.
Informacje o rozpoczęciu zbierania zgłoszeń oraz wzory załączników zamieszczane są
na stronie internetowej Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl oraz www.wcies.edu.pl
2.
Obowiązuje następująca procedura zgłaszania kandydatów: dyrektor szkoły do dnia
5 czerwca każdego roku składa wniosek w miejskim systemie ankietowym on-line, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulamin. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku
jest prezentacja multimedialna dotycząca realizacji działania w kategorii konkursowej
wymienionej w Rozdziale II ust. 15.
3.
Dokumenty należy przesłać za pomocą miejskiego systemu ankietowego on-line
do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły niepublicznej
albo szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji. Szkoły niepubliczne składają wniosek online po utworzeniu konta przez Biuro Edukacji, przyznaniu danych dostępowych - loginu i
hasła.

IV.

Tryb wyłaniania nominowanych i laureatów

1.
Obowiązuje następujący tryb wyłaniania kandydatów: pracownicy wydziału dzielnicy
właściwego w sprawach oświaty weryfikują wnioski pod względem formalnym. Burmistrz
Dzielnicy zatwierdza w systemie ankietowym zakwalifikowane do kolejnego etapu wnioski do
dnia 15 czerwca każdego roku.
2.
W przypadku wniosków szkół specjalnych oraz niepublicznych obowiązuje następujący
tryb wyłaniania kandydatów: pracownicy właściwego merytorycznie wydziału w Biurze
Edukacji weryfikują wnioski pod względem formalnym. Następnie do dnia 15 czerwca
każdego roku wnioski spełniające wymogi formalne, wraz z załącznikami zatwierdzają w
systemie ankietowym.
3.
Zespół ekspertów ds. Wyróżnienia, spośród wniosków zatwierdzonych w ustalonym
terminie w systemie ankietowym, nominuje szkoły do Wyróżnienia w poszczególnych
kategoriach, uwzględniając kryteria i wskaźniki oceny działań szkoły (załącznik nr 2
do Regulaminu). W każdej kategorii nominowane mogą być maksymalnie 3 szkoły według
typów określonych w Rozdziale II ust. 5.
4.
Wnioski rozpatrywane są przez Zespół ekspertów ds. Wyróżnienia do dnia 20 września
każdego roku.
5.
W przypadku braku wniosków spełniających wymagane kryteria Zespół ekspertów
ds. Wyróżnienia może odstąpić od nominacji w danej kategorii.

6.
Lista szkół nominowanych przez Zespół ekspertów ds. Wyróżnienia przedstawiana jest
Prezydentowi m.st. Warszawy, który podejmuje decyzje o przyznaniu Wyróżnień laureatom do
30 września każdego roku.
7.
Decyzja Prezydenta miasta stołecznego Warszawy jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.

V.

Wyróżnienia i dyplomy

Laureaci Wyróżnień w poszczególnych kategoriach otrzymują:
a)

Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem”,

b)
prawo do posługiwania się tytułem „Szkoła z pomysłem” przez okres pięciu lat od daty
przyznania Wyróżnienia.

VI.

Postanowienia końcowe

1.
Prezydent miasta stołecznego Warszawy, jako organizator Wyróżnienia, zastrzega sobie
prawo zmiany Regulaminu.
2.
W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu,
a także w razie wątpliwości dotyczących jego interpretacji - głos rozstrzygający należy
do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
3.
Odmowa przyznania Wyróżnienia nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej
odwołanie.

Załączniki:
1.
2.

załącznik nr 1 - Formularz wniosku,
załącznik nr 2 – Kryteria i wskaźniki oceny działań szkoły.

