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PATRONAT HONOROWY 

 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
dla szkół i przedszkoli  

o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” 

 

 

 

 

Założenia i podstawowe informacje 
 

„Wydarzenie wpisuje się w podejmowane przez MEN działań na rzecz 

cyfryzacji szkół i placówek oświatowych, a także zmian w zakresie nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. W nowej podstawie podkreślone zostały 

elementy dotyczące innowacyjności pracy z uczniem i działań skierowanych na ich 

pracę zespołową. Podkreśliliśmy również w niej, że szkoła ma stwarzać uczniom 

warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym 

logicznego i algorytmicznego myślenia, propagowania oraz posługiwania się 

aplikacjami komputerowymi.” 

Piotr Gajewski (fragment listu przyznającego patronat MEN) 

 

 

 

 
 

Organizatorzy 
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Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem 

Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A. zapraszają do wzięcia udziału  

w 

I Ogólnopolskim Konkursie  
o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” 

 

Wprowadzenie 

Nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” 

przeznaczone są dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli. 

Nominowane do nagrody placówki powinny wyróżniać się nie tylko wykorzystywaniem 

nowych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych metod i programów nauczania, ale 

również stylem uczenia i wychowania stosowanym przez nauczycieli, którzy inspirują 

dzieci i młodzież do kreatywności oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.  

Są to wyróżnienia, w których ważne jest nie tylko docenienie samego wykorzystywania 

nowoczesnych technologii w procesie uczenia się i nauczania, ale przede wszystkim 

zrozumienie nowych realiów cywilizacyjnych, w których najważniejsze jest postawienie na 

twórczy aspekt edukacji i mądre wykorzystanie współczesnych mediów i narzędzi 

technologicznych dla osiągania indywidualnych i osobistych sukcesów.  

 

Co i jak nagradzamy 

Nominacje otrzymują: 

320 szkół i przedszkoli z całej Polski 
(po 20 placówek z KAŻDEGO województwa)  

 

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji „Innowacyjna Szkoła/Przedszkole 2017/2018” otrzymują: 

64 szkoły i przedszkola z całej Polski  

(po 4 placówki z KAŻDEGO województwa) 

 

Przyznane zostaną 2 ogólnopolskie nagrody i 8 wyróżnień specjalnych:  

LAUR MNE „Szkoła Przyjazna Technologiom XXI wieku” 

 LAUR MNE „Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku” 
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Procedura konkursowa 

Nominacje przyznają Kuratoria Oświaty z całej Polski, a Nagrody MNE przyznaje 

Komisja Konkursowa wybierając zwycięzców spośród nominowanych przez kuratoria 

placówek. 

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., placówki przesyłają 

zgłoszenia konkursowe do kuratoriów, którym podlegają. 

Kuratorzy na podstawie wewnętrznej procedury typują po 20 placówek ze swojego 

województwa, wg następującego podziału: 

 5 najbardziej wyróżniających się przedszkoli (lub innych form 

edukacji przedszkolnej) 

 5 najbardziej wyróżniających się szkół podstawowych 

 5 najbardziej wyróżniających się szkół ponadpodstawowych 
(gimnazja lub licea) 

 5  najbardziej wyróżniających się techników lub szkół 

zawodowych 

 

W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie liczby 

nominacji w poszczególnych kategoriach. Kuratorium Oświaty może nominować 

maksymalnie 20 placówek. 

W drugim etapie Konkursu, w terminie do 15 lipca 2017 r. kuratoria przesyłają  

do oceny Komisji zgłoszenia i prace nominowanych placówek. 

 

Spośród nominowanych placówek Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców nagrody 

„LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Zwycięzcy otrzymają nagrody w trakcie 

uroczystej Gali w dniu 24 listopada 2017 r.  

Prace komisji są prowadzone w sposób transparentny, a protokoły oceny, zgodne  

z przekazanymi kuratoriom i wszystkim uczestnikom kryteriom, dostępne na życzenie 

po ogłoszeniu nagród.  

 

Zatem, prosimy każde Kuratorium Oświaty, w terminie  

do 15 lipca 2017,  

o przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej i przesłanie  informacji o wskazanych 

nominacjach z każdego województwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: 

konkursmne@targikielce.pl   

mailto:konkursmne@targikielce.pl
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Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczysta Gala odbywają się w dniach 

23-24 listopada 2017 

w Kielcach w trakcie II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji 

i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji. 

 

 

Dwa dni – dużo wydarzeń, okazji do spotkań i wymiany doświadczeń 

W trakcie Forum i Salonu przygotowaliśmy dla wszystkich Kuratoriów Oświaty 

specjalne programy mające na celu wspierać i promować wyróżnione placówki. 

Wszystkie wydarzenia będą odbywały się na terenie nowoczesnego Centrum Kongresowego 

Targów Kielce (ul. Zakładowa 1). 

 

Wydarzenia (23-24.11.2017, Centrum Kongresowe Targi Kielce) 
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Archipelag Innowacji Polskiej Edukacji (23-24.11.2017, godz. 9.30 – 16.00)  

– strefa 16 wojewódzkich stoisk wystawienniczych (każde o powierzchni do 6 m kw., 

wyposażone w stolik, krzesła, z dostępem do prądu, 

Wi-Fi), pozwalających każdemu kuratorium na 

zaprezentowanie placówek szkolnych, przedszkoli 

oraz szczególnie cennych i jakościowych projektów 

edukacyjnych i wydarzeń,  a także wybitnych 

nauczycieli i ich uczniów zasługujących na 

wyróżnienie. W strefie wystawy kuratoria mogą 

pokazać nie tylko nominowane placówki, ale bogactwo twórczych inicjatyw 

edukacyjnych w swoich regionach.  

 

 

Festiwal Innowacji w Edukacji (23.11.2017, godz. 15-1.00)  

– przez  trzy godziny (10 min. na województwo) 

na reprezentacyjnej scenie głównej Forum (sala 

Ω) dyrektorzy szkół z całej Polski będą mogli 

zaprezentować publiczności najbardziej cenne 

dokonania w swoich placówkach. Festiwal 

Innowacji jest to czas i miejsce na wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk oraz dzielenie się 

entuzjazmem i pasją, która jest najważniejszym 

czynnikiem tworzenia kreatywnej i otwartej na 

przyszłość szkoły.   

 

 

Wielka Gala Konkursu o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” 

(24.11.2017, godz. 14.45 – 17.15)  

– uroczyste ukoronowanie Forum 

 i rozdanie prestiżowych nagród  

„LAUR Mistrza Nowoczesnej 

Edukacji” szkołom i przedszkolom 

z całej Polski, a także przekazanie 

wyróżnień najbardziej 

innowacyjnym firmom branży 

edukacyjnej, instytucjom  

i stowarzyszeniom działającym  

na rzecz nowoczesnej oświaty  

i nauki.  

 

festiwal 

INNOWACJI 

archipelag  

INNOWACJI 
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Dokumenty składające się na dokumentację konkursową: 

1. Regulamin Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PLACÓWKI 

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu: KARTA NOMINOWANYCH PLACÓWEK 

4. Instrukcja zgłaszania placówki edukacyjnej do Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej 

Edukacji”. 

 

 

Kontakt 
 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji” prosimy kierować  
na adres: 

 
laurmistrza@edu21.pl  

 konkursmne@targikielce.pl 
 

Wojciech Ratajek 
tel. 691 762629 

email: w.ratajek@edu21.pl 
 

Monika Szydłowska 
tel. 510 928953 

email: szydlowska.monika@targikielce.pl 


