UCHWAŁA NR 23/1062/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider
Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.1), uchwały
Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 –
Plan modernizacji 2020 +, art. 919 § 1, art. 921 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 25/921/16 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „KujawskoPomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu, wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskać co najmniej dwukrotnie nagrodę Dyrektora szkoły/placówki oraz co najmniej
jedną nagrodę organu prowadzącego i jedną z niżej wymienionych nagród:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny/Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub;
b) nagrodę Ministra Edukacji Narodowej lub;
c) nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub;
d) Medal Komisji Edukacji Narodowej.”;
2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć rekomendacje z ostatnich 3 lat
potwierdzające działalność nauczyciela, o której mowa w § 3 ust. 2.”;
3) dodaje się § 4 ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wzór wniosku wraz ze wzorem formularza rekomendacji stanowi załącznik do
regulaminu.”;
4) § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
3) przedstawiciel Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu;”;
5) § 6 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
„4. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu rekomenduje osiemnastu
Kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. Rekomendacje wymagają
uzasadnienia.
5. Jednemu z kandydatów Marszałek przyznaje tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”
oraz okolicznościową statuetkę, a siedemnastu pozostałym równorzędne wyróżnienia.”;
6) użyte w treści regulaminu w odpowiednim przypadku wyrazy „Departament
Edukacji” zastępuje się wyrazami „Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego”
w odpowiednim przypadku;
7) wzór wniosku będący załącznikiem do regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski
Lider Edukacji” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej do uchwały.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz z 2017 r.
poz.730 i 935.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

