Regulamin Konkursu
„Szkoła zawodowa najwyższej jakości”
na najlepsze praktyki szkół zawodowych
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
Edycja III 2018
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Szkoła zawodowa
najwyższej jakości”, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w szkołach
zawodowych w zakresie zapewniania jakości kształcenia (zwany dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie, ul.
Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.
3. Współorganizatorami Konkursu są: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32,
00-001 Warszawa; Ośrodek Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa oraz
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-36
Warszawa, Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych, zwani dalej Współorganizatorami.
§2
UCZESTNICY KONKURSU
W Konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” mogą uczestniczyć wszystkie szkoły
ponadpodstawowe kształcące w zawodach, mające siedzibę na terenie Polski, w tym, szkoły
branżowe I i II stopnia, technika kształcące młodzież oraz szkoły policealne potwierdzające
kwalifikacje zawodowe.
§3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Praktyka zgłaszana do Konkursu musi:
1) być wdrożona (zakończona) lub być w trakcie wdrażania, jeśli jest to działanie ciągłe
lub cykliczne i można wskazać jego efekty,
2) przyczyniać się do poprawy jakości przynajmniej jednego z wymienionych obszarów:
a) metody nauczania,
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b) poradnictwo i doradztwo edukacyjno–zawodowe (rozwiązania systemowe),
c) zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów (np. praca z uczniem zdolnym/ ze
specjalnymi potrzebami, realizacja oddolnych inicjatyw uczniowskich itp.),
d) kształtowanie kompetencji kluczowych (rozwiązania systemowe),
e) rozwój szkoły (w tym: rozwój kadry pedagogicznej, zarządzanie, planowanie i
ocena programu nauczania itp.),
f) wewnętrzna ewaluacja/ ocena pracy szkoły (w tym zastosowanie standardów
jakości kształcenia zawodowego),
g) współpraca z otoczeniem szkoły, wykraczająca poza standardową realizację
praktyk (w tym: z pracodawcami, IRP, stowarzyszeniami itp.).
2. Zgłoszenie praktyki do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
upowszechnianie praktyki przez Organizatora i Współorganizatorów w publikacjach i na
stronach internetowych.
§4
ZASADY ZGŁASZANIA PRAKTYK DO KONKURSU
1. Sposób oraz termin zgłaszania praktyk do Konkursu zostaną zawarte w Ogłoszeniu
Konkursowym

udostępnionym

na

stronie

internetowej

Konkursu

www.najlepszazawodowa.pl.
2. Jeden uczestnik może zgłosić kilka praktyk, pod warunkiem, że każda praktyka będzie
dotyczyć innego obszaru.
3. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej praktyki, każda z nich powinna
zostać opisana w osobnym formularzu konkursowym.
4. Nie mogą być zgłaszane praktyki nagrodzone tytułem „Szkoły zawodowej najwyższej
jakości” w poprzednich edycjach Konkursu.
5. Praktyka jest zgłaszana do Konkursu za pomocą elektronicznego formularza
konkursowego dostępnego na stronie www.najlepszazawodowa.pl. Po wypełnieniu
zgłoszenie jest przesyłane ze strony internetowej bezpośrednio do Organizatora
Konkursu.
6. Zgłoszenia niekompletne (np. w innej formie lub w przypadku nieprawidłowo
wypełnionego formularza konkursowego) lub zgłoszenia przesłane po terminie
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym zostaną odrzucone na etapie weryfikacji
formalnej Konkursu.

2z5

7. Zgłoszenie praktyki w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§5
KOMISJA KONKURSOWA ORAZ ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
1. Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Współpracy” powołuje Komisję Konkursową „Szkoła
zawodowa najwyższej jakości” .
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą eksperci reprezentujący Organizatora,
Współorganizatorów oraz instytucji zaangażowanych w zapewnianie jakości w
kształceniu zawodowym.
3. Każda praktyka jest oceniana przez dwoje losowo wybranych ekspertów.
4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę przede wszystkim:
1) zgodność formy opisu przesłanej praktyki z wymaganą strukturą – 5 pkt,
2) właściwa kwalifikacja praktyki do odpowiedniego obszaru zapewniania jakości – 5
pkt,
3) kompleksowość/skala – 20 pkt,
4) oryginalność i innowacyjność działań podejmowanych w ramach praktyki – 20 pkt,
5) efektywność działań podejmowanych przez szkoły – 20 pkt,
6) możliwość realizacji zgłaszanych praktyk przez inne szkoły – 10 pkt,
7) współpracę z innymi podmiotami przy realizacji zgłoszonej praktyki1 – 20 pkt .
5. Do uznania przykładu za dobrą praktykę wymagane jest uzyskanie minimum 60%
punktów możliwych do otrzymania w danym obszarze. Ostateczna ocena jest liczona ze
średniej liczby punktów ocen obu oceniających.
6. Do grona finalistów zostaną zakwalifikowane praktyki, które uzyskały min. 85%
punktów.2
7. Komisja Konkursowa spośród finalistów konkursu wybierze maksymalnie trzy najwyżej
ocenione praktyki – zwycięzców Konkursu.
8. Ocena praktyki dokonana przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.

1

W przypadku praktyk z innych obszarów niż „współpraca z otoczeniem szkoły” oceniany będzie fakt
występowania współpracy oraz jakość współpracy. W przypadku praktyki w obszarze „współpraca z otoczeniem
szkoły” ocenia podlegać będzie jakość współpracy.
2
Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia progu w przypadku szczególnie wysokiego poziomu
nadesłanych praktyk.
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§6
PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Termin ogłoszenia listy uczestników, których zgłoszenie konkursowe uzyskało zgodnie z
§5 ust. 4 tytuł dobrej praktyki, oraz listy finalistów zostanie zawarty w ogłoszeniu o
Konkursie,

umieszczonym

na

stronie

internetowej

Konkursu:

www.najlepszazawodowa.pl.
2. Wyniki Konkursu zawierające listę uczestników z tytułem dobrej praktyki oraz listę
finalistów

zostaną

umieszczone

na

stronie

internetowej

Konkursu:

www.najlepszazawodowa.pl. Opublikowanie list jest jednoznaczne z powiadomieniem
uczestników o wynikach Konkursu.
3. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu wyłonionych spośród finalistów nastąpi podczas
uroczystości wręczenia nagród, której termin zostanie podany z miesięcznym
wyprzedzeniem.
4. Warunkiem otrzymania przez zwycięzcę oraz finalistę konkursu nagrody, jest obecność
jego przedstawiciela na uroczystości wręczenia nagród potwierdzona minimum 7 dni
przed uroczystością.
5. Ostateczne

wyniki

Konkursu

zawierające

listę

zwycięzców

Konkursu

zostaną

zamieszczone na stronie internetowej konkursu: www.najlepszazawodowa.pl po
uroczystości wręczenia nagród.
§7
NAGRODY
1. W ramach Konkursu Organizator przewiduje następujące nagrody:
1) Trzy równorzędne nagrody rzeczowe – dla Zwycięzców Konkursu,
2) Statuetki i tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”– Finalistów Konkursu,
3) Dyplomy – dla Uczestników, których praktyka uzyska minimalną liczbę punktów
określonych w §5 ust. 5.
2. Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych, Współorganizator Konkursu, przyzna
nagrodę specjalną za najlepsze działanie na rzecz przygotowania ucznia do wejścia na
rynek pracy. Nagrodzona praktyka zostanie wybrana spośród praktyk nadesłanych w
ramach obszarów „Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe” oraz „Współpraca
z otoczeniem szkoły”.
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3. Organizator oraz Współorganizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość przyznania
niewymienionych w niniejszym regulaminie nagród dodatkowych oraz wyróżnień w
ramach Konkursu.
4. Organizator oraz Współorganizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość nieprzyznania
wszystkich nagród określonych w Regulaminie.
§8
PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH
Z

chwilą

przesłania

wypełnionej

karty

zgłoszeniowej

na

adres

mailowy:

konkurs@najlepszazawodowa.pl, Organizator oraz Współorganizatorzy nabywają licencję
niewyłączną upoważniającą Organizatora i Współorganizatorów do nieodpłatnego
korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej m.in. poprzez
wykorzystanie dobrej praktyki na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych oraz
w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz Współorganizatorów.
§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do
uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich
poprawienia.
4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom
administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem wszelkie decyzje konkursowe podejmują
Organizator oraz Współorganizatorzy Konkursu.
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