
Regulamin 

przyznawania Honorowego Wyróżnienia 

„Lubuski Laur Oświaty” 

 

I. Idea konkursu. 

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, 

które wniosły największy wkład w rozwój oświaty Województwa Lubuskiego. Konkurs odbywa się 

corocznie, począwszy od roku 2002. 

 

II. Organizator konkursu. 

1. Organizatorem konkursu jest Sejmik Województwa Lubuskiego. 

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. 

3. Przewodniczący Sejmiku powołuje Kapitułę Konkursu spośród osób delegowanych przez: 

• Marszałka Województwa Lubuskiego, 

• Komisję Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego, 

• Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

• Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Lubuskiego, 

• Przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, 

• Gazetę Lubuską, 

• Gazetę Wyborczą, 

• Radio Zachód, 

• TVP SA. Oddział w Gorzowie Wlkp., 

• Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne. 

4. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego ustala miejsce i termin pierwszego posiedzenia 

Kapituły. 

5. Kapituła konkursu wybierana jest jeden raz na czas trwania kadencji Sejmiku Województwa 

Lubuskiego. 

6. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Kapituła Konkursu popularyzują cele 

konkursu i jego Laureatów. 

7. Regulamin Konkursu, opracowany przez Komisję Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki, Kapituła 

Konkursu przyjmuje na swoim pierwszym posiedzeniu. Kapituła może zwrócić się do Komisji 

z propozycją dokonania zmian w Regulaminie jeżeli uzna, że taka potrzeba istnieje.  

 

III. Tryb zgłaszania kandydatów i wyboru laureatów konkursu. 

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne mające siedziby na terenie województwa lubuskiego. 

2. Kandydować do Honorowego Wyróżnienia „Lubuski Laur Oświaty” mogą osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę, które zasługują 



na wyróżnienie ze względu na swoją działalność przyczyniającą się do rozwoju oświaty na terenie 

województwa lubuskiego. 

3. Kandydatów do „Lubuskiego Lauru Oświaty” należy zgłaszać na adres: 

Sejmik Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra w terminie 

do 16 maja 2014 r. 

4. Kapituła Lubuskiego Lauru Oświaty przyznaje nie więcej niż 2 główne wyróżnienia w danej kategorii 

konkursu oraz decyduje o liczbie przyznanych wyróżnień. 

 

IV. Honorowe Wyróżnienia Lubuski Laur Oświaty będą przyznawane za działalność wykraczającą 

poza statutowe zadania, w szczególności za: 

1. Udzielanie pomocy w tworzeniu warunków materialnych służących rozwojowi oraz finansowe 

wsparcie pracy szkół i placówek oświatowych.  

2. Działanie na rzecz wzmocnienia roli zajęć pozalekcyjnych wzbogacających wiedzę i zainteresowania 

oraz wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. 

3. Realizację przedsięwzięć wspomagających rozwój zainteresowań, uzdolnień dzieci i młodzieży 

z terenów wiejskich i małych miasteczek. 

4. Wspieranie organizacyjne i materialne wszelkich działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży 

będących w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych zdarzeniami losowymi, bądź ze środowisk i rodzin 

zagrożonych patologiami 

5. Pomoc w stwarzaniu specjalnych warunków kształcenia uczniom szczególnie uzdolnionym. 

6. Podejmowanie inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy osób dorosłych, poza jednostkami 

oświatowymi. 

7. Dorobek wyjątkowych osiągnięć w pracy wychowawczej, pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. 

 

V. Wyróżnienia. 

1. Ustala się następujące wyróżnienia. 

• Główne Wyróżnienie – Lubuski Laur Oświaty, 

• Wyróżnienia w Konkursie Lubuski Laur Oświaty. 

2. Wyróżnienia przyznaje się w czterech kategoriach: 

I. jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia, 

II. podmioty gospodarcze i instytucje, 

III. osoby fizyczne, 

IV. pracownicy oświaty. 

W danej kategorii konkursowej Wyróżnienie Główne można otrzymać w ciągu trwania kadencji Sejmiku 

tylko raz. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI 

 

/-/CZESŁAW FIEDOROWICZ 



WZÓR 

Wniosek  
o przyznawanie Honorowego  Wyróżnienia 

 Lubuski Laur Oświaty 
I. Wnioskodawca: 

Pełna nazwa Wnioskodawcy  

Adres  

Telefon, fax, e-mail.  

Osoba wyznaczona do kontaktów  

 

II. Proponowany Kandydat  do  Honorowego Wyróżnienia: 

Imię i nazwisko Kandydata lub 
pełna nazwa jednostki 
organizacyjnej, gospodarczej, 
samorządu, stowarzyszenia. 

 

Kategoria – proszę zaznaczyć odpowiednie: 

 Jednostki samorządu terytorialnego  
i stowarzyszenia 

 Podmioty gospodarcze i instytucje 

 

 Osoby fizyczne  Pracownicy oświaty 

 

III. Opis działań, za które Kandydat, zdaniem Zgłaszającego, zasługuje na wyróżnienie      
Nie więcej niż strona A4, czcionka nr 12, bez załączników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


