STAROSTA

POWIATU MIELECKIEGO

Zarządzenie nr 46/2017
Starosty Powiatu Mieleckiego
z dnia 12 maja 2017

w sprawie ogłoszenia konkursu BELFER THE BEST’ia 2017

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 34 ust.l Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym /t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm./, zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zorganizować dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat
Mielecki konkurs na najlepszego nauczyciela pn. BELFER THE BEST’ia 2017.
§ 2. Ustala się regulamin konkursu BELFER THE BEST’ia 2017 w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu pełniącemu merytoryczny nadzór nad
realizacją zadań ponadgminnych w zakresie edukacji
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin konkursu
BELFER THE BEST’lA 2017
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: BELFER
THE BEST ia 2017 („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Mielcu z siedzibą w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec („Organizator”).
3. Konkurs będzie trwał do dnia 9 czerwca 2017 r.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów których można wskazać za wzór nauczyciela
w trzech kategoriach:
1) nauczyciel twórca sukcesu (osiąga w pracy z uczniami zdolnymi wysokie wyniki,
potwierdzone uzyskaniem przez uczniów tytułu laureata bądź finalisty w konkursach, zawodach,
przeglądach i festiwalach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, podejmuje
działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów i publikacji),
2) nauczyciel dydaktyk (osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach
i egzaminach uczniów, organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, stosuje nowatorskie
i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, prowadzi pracę
z uczniami mającymi trudnościami w nauce),
3) nauczyciel wychowawca (przyjaciel młodzieży który prowadzi znaczącą działalność
wychowawczą w klasie, szkole/placówce, zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej, zwalcza przejawy patologii społecznej wśród młodzieży,
wspiera, inspiruje inicjatywy młodzieży).
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1.
2.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w szkole/placówce
prowadzonej przez Powiat Mielecki.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są osoby wchodzące w skład Kapituły Konkursu
(„Kapituła”).
§ 3 Przystąpienie do Konkursu

1.

2.

Uczestników Konkursu zgłaszać mogą:
- dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych,
- rada pedagogiczna za pośrednictwem Dyrektora szkoły/placówki,
- rada rodziców za pośrednictwem Dyrektora szkoły/placówki,
- uczniowie za pośrednictwem Dyrektora szkoły/placówki.
Do udziału w Konkursie konieczne jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu stanowiącego załącznik Nr 1 do
regulaminu i złożenie go w Biurze Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017r.,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska
laureata tytułu BELFER THE BESTTa 2017.

3.
4.

Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza
zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu.
Do każdej kategorii konkursowej może być zgłoszony tylko jeden nauczyciel z danej
szkoły /placówki.
§ 4 Kapituła Konkursu

1.

W skład Kapituły wchodzi 11 członków w tym;
- przedstawiciele Organizatora:
1) Członek Zarządu Powiatu pełniący merytoryczny nadzór nad realizacją zadań
ponadgminnych w zakresie edukacji - Przewodniczący,
2) Wicestarosta,
3) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- przedstawiciele szkół/placówek:
1) Dwóch przedstawicieli kadry kierowniczej z szkół/placówek,
2) Dwóch przedstawicieli nauczycieli,
3) Dwóch przedstawicieli rodziców uczniów,
4) Dwóch przedstawicieli uczniów.
2. Szkoły/placówki zgłaszają do składu Kapituły po jednym kandydacie z każdej grupy do
dnia 2 czerwca 2017 na formularzu zgłoszeniowym stanowiącego załącznik nr 2 do
regulaminu.
3. Spośród kandydatów nastąpi wybór członków Kapituły w drodze losowania
w następującej kolejności:
1) przedstawicieli kadry kierowniczej z szkół/placówek,
2) przedstawicieli nauczycieli,
3) przedstawicieli rodziców uczniów,
4) przedstawicieli uczniów.
4. Przewodniczący Kapituły informuje Członków Kapituły o terminie i miejscu
posiedzenia.
§ 5 Zasady Konkursu
1.

2.

Spośród zgłoszonych Uczestników konkursu Kapituła wybiera laureata w każdej z trzech
kategorii biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia
wychowawcze i dydaktyczne Uczestników określone w § 1 ust. 4.
W przypadku rozbieżności w obradach Kapituły dotyczącej wyboru laureatów Konkursu,
Kapituła przeprowadza głosowanie dotyczące poszczególnych Uczestników. Kapituła
dokonuje wyboru Uczestnika, który w w/w głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów
Członków Kapituły.
§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu

1.
2.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Kapituła, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.
Kapituła sporządzi protokół z posiedzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący
laureatów Konkursu.

§ 7 Nagrody i ogłoszenie wyników
1.
2.

3.

Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetkę która zostanie
wręczona podczas powiatowej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017.
Przewodniczący Kapituły może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty
Powiatu Mieleckiego w trybie Uchwały Nr XX1/125/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z
dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas powiatowej uroczystości zakończenia roku
szkolnego w terminie ustalonym przez Organizatora oraz zostaną opublikowane na
stronie www.powiat-mielecki.pl
§ 8 Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.
5.

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z konkursem, Uczestnik Konkursu może
pisemnie poinformować Organizatora.
Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie 7 dni stosując
postanowienia niniejszego regulaminu. O decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony na
piśmie. Decyzja w przedmiocie nieprawidłowości jest wiążąca i ostateczna.
Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami, złożone przez Uczestników, stanowią
własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzania i rozstrzygnięcia
konkursu wydania nagród oraz umieszczenia na stronie internetowej powiatu.

Załącznik Nr 1

Zgłoszenie
do konkursu
BELFER THE BEST’IA 2017

Powiat
Mielecki
woj. podkarpackie

Dane kandydata
Imię i nazwisko:.................................................................................
adres:...................................................................................................
miejsce pracy:.....................................................................................
stanowisko:.........................................................................................
teł. kontaktowy...................................................................................
e-m ail.................................................................................................
kategoria............................................................................................
Potwierdzenie danych kandydata
pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki ..........................................
Zgłaszający
Imię i nazwisko........................................................status (kto zgłasza)
Uzasadnienie wniosku:

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam
niniejszym zgodę na przetwarzanie danych
osobowych
przez
Organizatora
Konkursu w
celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu BELFER THE BEST’ia 2017 i wręczenia nagrody oraz wskazania i podania do
wiadomości publicznej
w
szczególności
na stronie
internetowej powiatu
imienia
i
nazwiska laureata
tytułu BELFER THE BESTIA 2017
Mielec dnia

Podpis Kandydata

Załącznik Nr 2

Zgłoszenie kandydatów do
do Kapituły konkursu
BELFER THE BEST’IA 2017
1)

Przedstawiciel kadry kierowniczej

Dane kandydata
Imię i nazwisko:.........................................
teł. kontaktowy............................................
e-m ail...........................................................
2)

Przedstawiciel nauczycieli

Dane kandydata
Imię i nazwisko:............................
tel. kontaktowy.............................
e-m ail............................................
3)

Przedstawiciel rodziców uczniów

Dane kandydata
Imię i nazwisko:........................................
tel. kontaktowy.........................................
e-m ail........................................................
1) Przedstawiciel uczniów
Dane kandydata
Imię i nazwisko:...............................
tel. kontaktowy.................................
e-m ail................................................
Potwierdzenie danych kandydatów
pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki

Powiat
Mielecki
wo). podkarpackie

