REGULAMIN KONKURSU
„SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy ze światem pracy”
“BEST IN cooperation with the world of work”
§1. Organizator
Organizatorem Konkursu „SZKOŁA NAJLEPSZA we współpracy ze światem pracy” (BEST
IN cooperation with the world of work) zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja
Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności „InnCrea”, Plac Matejki 10/3, 31-157 Kraków,
reprezentowana przez Prezesa Fundacji – Czesława K. Cieplika, zwanego dalej
„Organizatorem”.

§ 2. Cel Konkursu
1. Celem konkursu jest identyfikacja ciekawych i innowacyjnych przykładów współpracy
pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a światem pracy, jak również
promocja samej idei współpracy ze światem pracy wśród szkół.
2. Celem szczegółowym konkursu jest identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie
współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe ze światem pracy.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu LLP Leonardo da Vinci pt. “From VET to
WOW” nr 2013-1-PL1-LEO04-38669, współfinansowanego przez Unię Europejską.
4. Konkurs jest przeprowadzany równolegle we wszystkich krajach partnerskich. Każdy z
partnerów indywidualnie określa zakres organizacji konkursu oraz kryteria oceny
najlepszych praktyk.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży, prowadzących kształcenie zawodowe.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
- 1 etap: Zgłoszenie szkoły do Konkursu;
- 2 etap: Ocena współpracy szkoły ze światem pracy na podstawie wypełnionej przez szkołę
ankiety konkursowej.
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§ 4. Zgłoszenie szkoły do konkursu
1. Do konkursu można przystąpić wyłącznie na podstawie zgłoszenia (nominacji),
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przesłanego do Organizatora drogą
emailową lub pocztową, w terminie do dnia 31 lipca 2014r.
2. Przekazanie zgłoszenia następuje z chwilą dostarczenia go na wskazany adres emailowy
lub do siedziby Organizatora Konkursu.
3. Szkoła może sama zgłosić się do Konkursu lub zostać nominowana.
4. Osoby/Jednostki uprawnione do zgłoszenia lub nominowania szkoły:
- Dyrekcja szkoły,
- nauczyciel,
- pracownik administracji szkoły,
- samorząd klasowy lub szkolny,
- rada rodziców,
- jednostka władzy samorządowej,
- publiczna lub prywatna placówka kształcenia nauczycieli,
- instytucja i zakład pracy współpracujący ze szkołą,
- instytucja otoczenia biznesu,
- fundacja i stowarzyszenie.

§ 5. Ocena współpracy na podstawie ankiet konkursowych
1. W terminie od dnia 1 sierpnia 2014r. do dnia 14 września 2014r. Organizator przesyła do
Dyrekcji każdej prawidłowo nominowanej szkoły ankietę konkursową celem jej
wypełnienia.
2. Wypełniona ankieta powinna zostać zwrócona do Organizatora do dnia 30 września
2014r. drogą emailową lub pocztową.
3. Koszt wypełnienia i dostarczenia ankiety ponosi szkoła.

§ 6. Komisja konkursowa
1. Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności „InnCrea”, bądź osoba
przez niego wyznaczona:
1) powołuje i odwołuje Komisję konkursową, która składa się z co najmniej 3 osób;
2) określa organizację oraz tryb pracy Komisji konkursowej;
3) sprawuje nadzór nad Komisją konkursową w zakresie zgodności rozstrzygnięcia
konkursu z Regulaminem konkursu;
4) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu, decyzją Prezesa Fundacji, która jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
2. Komisja konkursowa wybiera najlepsze przykłady współpracy szkół prowadzących
kształcenie zawodowe ze światem pracy na podstawie kryteriów podanych w § 7 ust. 1.
3. Komisja konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze najlepszych praktyk.
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§ 7. Kryteria oceny
1. Komisja konkursowa przyzna nagrody oceniając:
− innowacyjność prowadzonej współpracy między szkołą a światem pracy,
- osiągnięte rezultaty współpracy między szkołą a światem pracy,
- czas trwania i trwałość współpracy,
− zastosowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkoły ze światem pracy, które mogą być
wykorzystywane w innych szkołach,
− osiągnięte konkretne rezultaty tej współpracy w odniesieniu do funkcjonowania szkoły,
− wymierne efekty dla szkoły i uczniów (skuteczność i użyteczność) wynikające z tej
współpracy.
2. Pracami Komisji konkursowej kieruje Przewodniczący.
3. Obrady Komisji konkursowej są tajne.
4. Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad podpisany przez wszystkich
członków.
5. Od podjętej przez Komisję konkursową decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje
odwołanie.

§ 8. Nagrody
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w terminie
do dnia 17 października 2014r.
2. Laureatom pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca przyznane zostaną dyplomy.
3. Dyplomy zostaną wręczone laureatom podczas Gali Wręczenia Nagród dla laureatów z
wszystkich krajów projektu „From VET to WOW”, która odbędzie się w Krakowie w dniu 21
listopada 2014r.; dokładne informacje dotyczące Gali Wręczenia Nagród zostaną podane
wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów na Galę Wręczenia Nagród.
5. Ponadto nagrodą za pierwsze miejsce jest wyjazd dwóch pracowników szkoły na
międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „From VET to WOW” w dniach 12-13 marca
2015r. w Holandii.

§ 9. Postanowienia końcowe
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mail:
mf@kszia.internetdsl.pl lub telefonicznie od poniedziałku do środy w godz. 10:00-14:00 pod
numerem telefonu: 12 429 41 41 (Katarzyna Krukowska lub Maria Karkowska).

Kraków, dnia 20 maja 2014r.
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