
 
 

 

Regulamin Projektu Certyfikacji Szkół  

„Szkoła Innowacji” 
 i konkursu „Lider Innowacji” 

 

/ zatwierdzony dn. 6 kwietnia 2017 r. / 

 

I. Organizacja i cele Projektu 

§ 1 

 

1. Projekt Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i konkursu „Lider Innowacji”, jest 

realizowany corocznie dla szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.  

2. Organizatorem i Sponsorem Głównym Konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie, zwana dalej WSEI.  

3. Patronami Konkursu są: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, 

Lubelski Kurator Oświaty. 

4. Patronami Medialnymi Konkursu są: Telewizja Lublin, Radio Lublin, „Dziennik 

Wschodni”. 

 

§ 2 

 

Celem Konkursu jest: 

 Identyfikowanie najlepszych szkół i wartościowych ofert na rynku edukacyjnym, 

 Wyróżnianie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną dla rynku pracy, 

 Wyróżnianie i promowanie szkół dbających o przyszłość swoich absolwentów, 

pomagających im w „dobrym starcie” na rynku pracy, 

 Wyróżnienie szkół inwestujących we współpracę międzynarodową, aktywnie 

realizujących programy europejskie,  

 Zwiększanie zainteresowania kandydatów ofertą szkół nagrodzonych certyfikatem 

„Szkoła Innowacji”, 

 Wspieranie współpracy szkół ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, 

 Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności i przedsiębiorczości szkół,  

 Promowanie dyrektorów szkół i nauczycieli działających na rzecz rozwoju edukacji dla 

rynku pracy,  

 Promowanie uczniów wykazujących szczególne predyspozycje do osiągnięcia sukcesu na 

rynku pracy, 

 Budowanie wizerunku certyfikowanych szkół jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, 

przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów, 

 Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych, 

 Propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie, 

 Wspieranie szkół w działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy. 

 

§ 3 

 

1. Certyfikat „Szkoła Innowacji” mogą otrzymać szkoły, które spełniają poniższe kryteria:  

 kształcą u swoich uczniów kreatywność i postawy innowacyjne, rozwijają talenty 

i pasje; 

 dbają o edukację praktyczną swoich uczniów; 



 
 

 starają się kształtować własną ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby rynku pracy 

w Polsce i Unii Europejskiej oraz tendencje tam występujące; 

 starają się dostosowywać treści i metody kształcenia do oczekiwań otoczenia 

zewnętrznego, w szczególności otoczenia gospodarczego; 

 promują przedsiębiorczość; 

 dbają o to, by przekazywać uczniom wiedzę i umiejętności użyteczne na rynku pracy; 

 wspierają innowacje edukacyjne; 

 aktywnie współpracują z otoczeniem społecznym i gospodarczym; 

 promują społeczną odpowiedzialność szkół; 

 monitorują losy oraz aktywnie wspierają rozwój zawodowy i kariery swoich 

absolwentów i w inny sposób wspierają przedsięwzięcia, mające na celu zapewnienie 

absolwentom „dobrego startu” na rynku pracy. 

 

2. Przyznanie certyfikatu oznacza, że szkoła uczestnicząca w Projekcie: 

 stara się kształcić kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów, 

 wyróżnia się na tle innych szkół jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy 

i otoczenia gospodarczego, 

 aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, w tym z otoczeniem 

międzynarodowym, 

 w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich uczniów oraz przygotowuje 

ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku 

pracy w Polsce i Unii Europejskiej, 

 stara się wcielać w życie idee szkoły przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, 

 inwestuje w innowacje edukacyjne, 

 aktywnie wspiera swoich uczniów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań 

zawodowych i realizacji celów na rynku pracy, 

 jest miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój 

zawodowy, 

 podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród uczniów postaw pro-

przedsiębiorczych. 

 

§ 4 

 

 

Projekt jest realizowany dla szkół ponadgimnazjalnych wszystkich rodzajów.  

 

II. Wyróżnienia konkursowe i certyfikaty 

 

§ 5 

 

1. W każdej edycji Konkursu organizatorzy przyznają tytuły dla laureatów w kategoriach 

 „Szkoła – Lider Innowacji” 

 „Innowacyjna Inicjatywa” 

 „Dyrektor – Lider Innowacji” 

 „Nauczyciel – Lider Innowacji” 

 „Innowacyjna Biblioteka” 

 „Uczeń – Lider Innowacji” 

Otrzymują je szkoły i osoby, które w opinii Kapituły Projektu wyróżniły się szczególnymi 

osiągnięciami na płaszczyźnie działań objętych ideą Projektu, szczególnie 



 
 

zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki 

gospodarczej.  

2. Wszystkie szkoły zakwalifikowane do udziału w Konkursie otrzymują Certyfikat „Szkoła 

Innowacji”. 

3. Organizator nadaje certyfikaty „Szkoła Innowacji” oraz przyznaje wyróżnienia w każdej 

kategorii Konkursu na podstawie oceny Kapituły Oceniającej. 

4. Liczbę wyróżnień przyznawanych w danej edycji Projektu określa corocznie Kapituła 

Konkursu powoływana corocznie przez Kanclerza WSEI.  

5. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o wyróżnienie we wszystkich kategoriach.  

6. Za szczególne osiągnięcia Kapituła Projektu może ustanawiać i przyznawać corocznie 

Nagrodę Specjalną, której sponsorem będzie WSEI, bądź inna instytucja, która zgłosi 

swój udział do Projektu jako Sponsor. 

 

§ 6 

 

Szkoły, które otrzymają Certyfikat „Szkoła Innowacji”, mają prawo posługiwania się tytułem, 

godłem promocyjnym i Certyfikatem „Szkoła Innowacji” z oznaczeniem roku, w którym tytuł 

został przyznany od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu w trakcie Gali finałowej 

Projektu. 

 

§ 7 

 

1. Tytuły i godła promocyjne oraz certyfikaty przyznawane w ramach Projektu Certyfikacji 

Szkół Ponadgimnazjalnych „Szkoła Innowacji” i konkursu „Lider Innowacji” mogą być 

wykorzystywane do wszelkich celów związanych z polityką informacyjną i promocyjną 

szkół posiadających certyfikat, a w szczególności mogą być umieszczane na stronach 

internetowych, banerach, w materiałach promocyjnych, wydawnictwach itp.  

2. Tytuły i godła promocyjne oraz certyfikaty przyznawane w ramach Projektu Certyfikacji 

Szkół Ponadgimnazjalnych „Szkoła Innowacji” i konkursu „Lider Innowacji” są znakami 

zastrzeżonymi i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Szkoły wyróżnione 

w Projekcie, pod warunkiem spełnienia przez te Szkoły wszystkich wymogów 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 8 

 

1. O tytuł „Lider Innowacji” nie mogą ubiegać się szkoły i osoby będące laureatami 

poprzedniej edycji konkursu. Jednocześnie szkoły te mogą ubiegać się o certyfikat 

„Szkoła Innowacji” 

2. Dyrektor szkoły, która w danej edycji konkursu uzyskała tytuł „Szkoła – Lider 

Innowacji” oraz dyrektor, który w danej edycji konkursu uzyskał tytuł „Dyrektor – Lider 

Innowacji” są zapraszani do skład Kapituły Konkursowej na jedną kolejną edycję. 

 

§ 8 a 

 

1. Kapituła Konkursu w jubileuszowych edycjach Konkursu nadaje tytuł specjalny 

„Grand Prix – Lider Innowacji” szkołom, które we wcześniejszych edycjach uzyskały 

największą ilość tytułów „Lider Innowacji” w dowolnych kategoriach konkursowych 

– nie mniej jednak niż 3 w okresie ostatnich 5 lat. 

 



 
 

III. Procedura certyfikacji 

 

§ 9 

 

Aplikacje do Konkursu i programu certyfikacji mogą zgłaszać szkoły, pod warunkiem 

spełniania następujących wymogów: 

a) szkoła nie została postawiona w stan likwidacji; 

b) prześlą do biura Konkursu w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie określonym przez 

Kapitułę Konkursu prawidłowo wypełnioną ankietą konkursową.  

 

§ 10 

 

1. Deklarację przystąpienia do Konkursu, wraz z wypełnioną ankietą konkursową, należy 

przesłać zarówno pocztą tradycyjną w wersji wydrukowanej na adres:  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin,  

jak i pocztą elektroniczną, na adres: szkolainnowacji@wsei.lublin.pl 

2. Przystępując do Projektu, uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie organizatorowi 

Projektu swoich danych teleadresowych oraz materiałów i informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury oceny. 

 

§ 11 

 

Uczestnicy Projektu zobowiązują się do udzielania Organizatorowi zgodnych z prawdą 

informacji, będących podstawą do dokonania rzetelnej oceny w zakresie objętym procedurą 

konkursową. 

 

§ 12 

 

Procedura przyznawania certyfikatów i wyróżnień w ramach Projektu Certyfikacji Szkół 

Ponadgimnazjalnych „Szkoła Innowacji” i konkursu „Lider Innowacji” przebiega 

dwuetapowo. Pierwszym etapem oceny jest audyt formalny, drugim etapem jest audyt 

merytoryczny. 

 

§ 13 

 

1. W pierwszym etapie (audyt formalny) Organizator analizuje zgłoszenia uczestników pod 

kątem formalnym oraz sprawdza poprawność wypełnienia ankiety. 

2. Organizator może zwrócić się do uczestnika Projektu z wnioskiem o uzupełnienie braków 

formalnych w zgłoszeniu konkursowym i określić termin takiego uzupełniania, 

uwzględniając kalendarz procedury konkursowej. 

3. Jeśli zgłoszenie uczestnika zawiera braki formalne, względnie braki te nie zostały 

usunięte w trybie § 12 pkt. 2, zgłoszenie uczestnika nie zostaje dopuszczone do drugiego 

etapu oceny. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz WSEI lub osoba przez niego 

upoważniona, reprezentująca Organizatora.  

 

§ 14 

 

Organizator przekazuje zgłoszenia przyjęte do drugiego etapu oceny Kapitule Konkursowej, 

która przeprowadza drugi etap oceny (audyt merytoryczny) i decyduje ostatecznie 



 
 

o przyznaniu certyfikatów i wyróżnień. Ten etap konkursu może być przeprowadzony przez 

Zespół Oceniający powołany i upoważniony do przeprowadzenia oceny przez Kapitułę 

Konkursową. 

 

§ 15 

 

1. Kapitułę oceniającą powołuje Kanclerz WSEI w porozumieniu z Patronami Projektu. 

2. Członków Kapituły powołuje się spośród osób reprezentujących organy samorządowe, 

organy nadzoru pedagogicznego, zrzeszenia pracodawców i przedsiębiorców, a także 

szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz akademickie, posiadających wiedzę 

i dorobek naukowy lub praktyczny w dziedzinie edukacji, jak również odpowiednie 

kwalifikacje etyczne pozwalające uznać daną osobę za zdolną do dokonania rzetelnej 

i obiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń. 

3. W skład Kapituły wchodzi z urzędu Kanclerz WSEI.  

4. Do składu Kapituły są dopraszani na jedną edycję: 

a. Dyrektor szkoły, która w poprzedniej edycji konkursu uzyskała tytuł „Szkoła – Lider 

Innowacji”,  

b. Dyrektor szkoły, który w poprzedniej edycji konkursu uzyskał tytuł „Dyrektor – 

Lider Innowacji”. 

 

§ 16 

 

1. Kapituła analizuje i ocenia zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. Prace Kapituły odbywają się w sposób niejawny. Członkowie Kapituły dokonują oceny 

merytorycznej nadesłanych zgłoszeń, kierując się zasadami prawdy, obiektywizmu, 

rzetelności i uczciwości. 

3. Kapituła pracuje na zasadzie niezawisłości, zakazane jest wpływanie na ich oceny. 

 

§ 17 

 

1. Podczas trwania procedury oceny Kapituła może prosić o szczegółowe informacje bądź 

też o udostępnienie dodatkowych informacji, w zakresie objętym procedurą oceny. 

2. Podczas trwania procedury oceny Kapituła ma prawo weryfikowania przekazanych przez 

uczestników informacji, włącznie z prawem potwierdzenia informacji w trakcie wizyty 

studyjnej w szkole uczestniczącej w Projekcie. Wizyta taka odbywa się w terminie 

uzgodnionym z uczestnikiem Projektu na koszt Organizatora (uczestnicy Projektu nie 

ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych wydatków). 

 

§ 18 

 

1. Członkowie Kapituły, dokonując oceny zgłoszeń, korzystają z Karty Oceny – dokumentu 

wewnętrznego Konkursu, określającego ogólne zasady i kryteria przyznawania punktów.  

2. Opracowana przez Organizatora Karta Oceny jest dokumentem poufnym, którego treść 

udostępniana jest wyłącznie Członkom Kapituły.  

 

§ 19 

 

1. Wyróżnienia i certyfikaty wręczane są podczas uroczystej Gali, połączonej z prezentacją 

laureatów Konkursu. 

2. Celem Gali jest w szczególności promocja idei Projektu oraz wyróżnionych szkół i osób. 



 
 

3. Zaproszenia do udziału w Gali otrzymują wszyscy uczestnicy i laureaci Projektu 

najpóźniej na miesiąc przed terminem Gali. 

4. Udział w Gali jest nieobowiązkowy. W przypadku nieobecności na Gali przyznany 

certyfikat przesyłany jest przez organizatora pocztą na adres podany przez wyróżnioną 

szkołę w ankiecie konkursowej. 

 

§ 20 

 

1. Organizator niezwłocznie informuje uczestników Projektu o uzyskaniu, bądź 

nieuzyskaniu certyfikatu.  

2. Organizator nie ujawnia nazw ani innych danych uczestników Projektu, którzy nie 

otrzymali certyfikatu. Organizatorzy mają prawo podać jedynie liczbę uczestników danej 

edycji Projektu oraz nazwy uczestników, którym przyznano certyfikat i wyróżnienie. 

 

§ 21 

 

Uczestnicy Projektu nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo w Projekcie. 

 

§ 22 

 

Organizatorzy zobowiązują się do aktywnego promowania Projektu, certyfikatu 

i wyróżnionych nim szkół, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o Projekcie 

i jego wynikach na utworzonej w tym celu podstronie portalu www.wsei.lublin.pl oraz 

w materiałach informacyjno-promocyjnych adresowanych do mediów, a poświęconych 

Projektowi i jego wynikom. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

§ 23 

 

Przyznane wyróżnienia i certyfikaty nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że 

uczestnicy Konkursu, którym nie przyznano wyróżnień i certyfikatów, nie mogą się domagać 

jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu. 

 

§ 24 

 

W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący 

przysługuje Kanclerzowi WSEI. 

 

§ 25 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do posługiwania się 

certyfikatem oraz wszystkich korzyści z tym związanych w przypadku stwierdzenia po stronie 

szkoły wyróżnionej w Projekcie zachowania rażąco naruszającego kryteria przyznania 

certyfikatu lub wyróżnienia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Kanclerz WSEI. 

 



 
 

§ 26 

 

Wszelkie spory pomiędzy uczestnikami Projektu a Organizatorem rozstrzygać będzie 

właściwy rzeczowo sąd w Lublinie. 

 

Teresa Bogacka 
 

Kanclerz 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 


