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Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w V edycji 

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego 

„Samorządowy Lider Edukacji” 

Już po raz piąty wyróżnimy gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie z całej Polski, które inwestują w rozwój 

oświaty, wspierają środowiska edukacyjne oraz wyróżniają się aktywnością na rzecz dzieci i młodzieży. 

Wyniki tegorocznej edycji Programu ogłosimy w październiku 2015 roku, w przededniu 

Dnia Edukacji Narodowej. 

Tegoroczna edycja Programu będzie miała charakter szczególny - z okazji 25-lecia 

samorządności w Polsce Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyzna 

wybranym uczestnikom Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” wyróżnienia 

nadzwyczajne „Złote Kaganki Wolności”, ustanowione specjalnie z okazji rocznicy 

pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Wyróżnienia te wręczone zostaną 

prezydentom miast, wójtom, burmistrzom, starostom i marszałkom województw 

posiadającym szczególne zasługi w procesie demokratyzowania polskiego sektora 

edukacyjnego po 1989 roku i upowszechniania w środowisku oświatowym idei wolności              

i pluralizmu.   

Termin przyjmowania zgłoszeń samorządów w V edycji Programu upływa 3 lipca 2015 roku. 

Uroczysta gala finałowa Programu odbędzie się w zabytkowych wnętrzach Auli Leopoldyńskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat medialny: Organizatorzy:
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2.

Czym jest Program „Samorządowy Lider Edukacji”?

 „Samorządowy Lider Edukacji” to ogólnopolski konkurs dla gmin, 

powiatów i samorządów województw, który odbywa się cyklicznie 

od 2011 roku. Konkurs ma charakter akredytacji (certyfikacji) 

środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki                  

- profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie, 

specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości 

kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego. 

Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie 

jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe 

inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty oraz 

promowanie jednostek samorządowych, które posiadają szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej. Nasz projekt 

służy również podnoszeniu jakości działań samorządów w sferze 

oświatowej.

Wyróżnienie w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” to prestiż i satysfakcja, 

ogólnopolska promocja gminy, powiatu lub województwa oraz szansa uzyskania cennej 

opinii eksperckiej na temat jakości działań samorządu w sferze oświatowej.

Wyniki tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider 

Edukacji” poznamy w październiku 2015 roku, podczas uroczystej 

Gali Finałowej w dostojnych murach Auli Leopoldyńskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego - jednej z najpiękniejszych, 

najbardziej reprezentacyjnych auli akademickich w Polsce. Gala 

połączona będzie z promocją laureatów Programu oraz 

prezentacją „dobrych praktyk” w zakresie lokalnej polityki 

edukacyjnej. 

Tegoroczna Gala Finałowa odbędzie się w przededniu Dnia Edukacji Narodowej - tak, aby 

wyróżnione samorządy mogły upowszechnić swój sukces w postaci uzyskania certyfikatu 

„Samorządowy Lider Edukacji” podczas uroczystości i wydarzeń lokalnych towarzyszących 

świętu nauczycieli.
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Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z certyfikatem



Jak zgłosić samorząd do Programu

„Samorządowy Lider Edukacji”?

Warunkiem uczestnictwa w Programie „Samorządowy 

Lider Edukacji” jest wypełnienie i nadesłanie na adres 

Biura Programu zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. 

Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej 

Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego:  

www.fundacja-edukacja.org.pl.

Zgłoszenia i ankiety przyjmujemy w terminie do          

3 lipca 2015 roku. Zgłoszenie należy przesłać 

zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną 

na adresy: ankieta@fundacja-edukacja.org.pl oraz 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 

ul. Warszawska 1 lok. 9, 41-200 Sosnowiec. Ankietę 

należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: ankieta@fundacja-edukacja.org.pl

Do udziału w V edycji Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” serdecznie 

zapraszamy zarówno gminy i powiaty uczestniczące w poprzednich edycjach naszego 

projektu, jak i samorządy, które po raz pierwszy decydują się ubiegać o certyfikat. 

Laureatom IV edycji uprzejmie przypominamy, że znakiem i certyfikatem „Samorządowy 

Lider Edukacji” przyznanym w 2014 roku można posługiwać się jedynie do października 

roku 2015. Warto więc postarać się o uzyskanie certyfikatu na rok kolejny. Przypominamy 

ponadto, że samorządy, które po raz czwarty uzyskują nasze wyróżnienie, otrzymają              

z urzędu prestiżowy, srebrny certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, a samorządy 

nagrodzone po raz szósty - certyfikat złoty.

Certfikat odbiera Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin

Uroczystość finałowa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz 

podczas Gali Finałowej

w 2014 roku
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Do kogo adresujemy Program

„Samorządowy Lider Edukacji”?

Nasz Konkurs kierujemy do gmin, powiatów i samorządów  województw, które: 

w sposób szczególny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie; 

są otwarte na wiedzę i innowacje;

uznają,  że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji JST; 

wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę; 

w sposób szczególny wspierają rozwój kultury lokalnej, a w szczególności wspierają twórczość 

kulturalną dzieci i młodzieży; 

są organami prowadzącymi szkół o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, 

organizatorskich, kulturalnych lub sportowych; 

realizują samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, 

naukowe lub kulturalne adresowane do młodzieży, studentów, nauczycieli itp. 

posiadają szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego

i kulturalnego młodzieży; 

propagują „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, edukacji, zarządzania oświatą i kultury.

Nie będzie Europy na miarę naszych aspiracji i marzeń, 

dostatniej i bezpiecznej – bez bliskiego współdziałania 

władz samorządowych z sektorem edukacji. Gminy            

i powiaty nagrodzone w Programie „Samorządowy Lider 

Edukacji” to miejsca, w których warto się kształcić                 

i inwestować we własny rozwój intelektualny. Wyróżniają 

się na tle innych znaczącymi inwestycjami w edukację 

oraz działalnością na rzecz jej stałego ulepszania. Pragnę 

serdecznie pogratulować wszystkim laureatom konkursu 

„Samorządowy Lider Edukacji”. Cieszy mnie, że ich 

działania na rzecz gospodarki opartej na wiedzy oraz 

wspierania jej rozwoju na poziomie lokalnym, zyskały 

uznanie w oczach konkursowego jury. Jestem przekonany, 

że przyniosą one wymierne korzyści mieszkańcom 

certyfikowanych gmin i powiatów. Szczególnie młodemu 

pokoleniu, będącemu w największym stopniu bene-

ficjentem efektywnej polityki edukacyjnej.

Prof. dr hab. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego w latach 2009-2012 i Patron Honorowy 

Programu "Samorządowy Lider Edukacji”: 
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Korzyści z uzyskania certyfikatu

„Samorządowy Lider Edukacji”

Samorządy poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów, 

która pomaga podnosić efektywność działań w zakresie 

lokalnej polityki edukacyjnej. 

Samorządy otrzymują prestiżowy certyfikat, potwierdzający ich 

osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji, podnoszenie 

jakości kształcenia i wspieranie innowacji w szkolnictwie. 

Samorządy, dzięki wyróżnieniu w Konkursie, promują swoje 

osiągnięcia i sukcesy edukacyjne, budują markę i nowoczesny 

wizerunek.

Przedstawiciele samorządów wyróżnionych certyfikatem mogą 

zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy podczas uroczystej 

Gali wręczenia certyfikatów, która odbędzie się w szacownych 

murach Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas Gali samorządy 

mają możliwość zapoznania się z przykładami „dobrych praktyk” 

w innych, akredytowanych gminach i powiatach. 

Wyróżnione samorządy mogą korzystać z wartościowego 

pakietu promocyjnego przygotowanego przez organizatorów 

Konkursu dla laureatów „Samorządowego Lidera Edukacji”.

Samorządy wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć - na 

preferencyjnych warunkach - w projektach konferencyjnych, 

szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez 

Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

Nadany certyfikat może przyczynić się do skutecznego 

promowania placówek oświatowych, dla których samorząd jest 

organem prowadzącym i zwiększenia przewagi konkurencyjnej 

szkół rywalizujących o uczniów w warunkach niżu demo-

graficznego.

Tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” to rezultat wiarygodnej, obiektywnej 

oceny pozycji JST na tle innych samorządów oraz potwierdzenie, że certyfikowany 

samorząd jest jednostką nowoczesną, dynamiczną, zapewniającą swoim 

mieszkańcom znakomite warunki kształcenia. Konkurs jest wyśmienitą formą 

promocji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich. Program Fundacji, 

realizowany od 2011 roku, posiada rozpoznawalną markę i cieszy się ogromną 

popularnością, zarówno wśród samorządów, jak i środowisk oświatowych, 

dziennikarzy, liderów lokalnych czy mieszkańców zainteresowanych tematyką 

edukacji.  

Prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, członek Kapituły Konkursu, rektor Wyższej 

Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ekspert w zakresie marketingu edukacyjnego: 

Wyróżnienie dla Gminy Sępólno Krajeńskie

Goście Gali Finałowej w 2014 r.
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Kto ocenia samorządy uczestniczące w Konkursie?

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje Komisja Ekspercka złożona z naukowców 

reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. 

Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005-2013 członka prezydium Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Komisji zasiadają także m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), 

prof. Halina Rusek (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN                     

w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Michał Kaczmarczyk 

(Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).

W Konkursie przyznajemy następujące wyróżnienia:

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” - dla JST szczególnie aktywnych w dziedzinie rozwoju oświaty             

i wspieraniu środowisk oświatowych;

Nagrody nadzwyczajne „Primus” - dla JST, które w danej edycji Konkursu uzyskają najwyższą liczbę punktów 

rankingowych.

Nagrody nadzwyczajne „Mecenas Wiedzy” - dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków 

województw wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich 

jednostkach nowoczesnej edukacji.

Nagrody nadzwyczajne „Złoty Kaganek Wolności” - ustanowione specjalnie z okazji rocznicy pierwszych 

wolnych wyborów samorządowych i wręczone samorządowcom posiadającym szczególne zasługi              

w procesie demokratyzowania polskiego sektora edukacyjnego po 1989 roku i upowszechniania                  

w środowisku oświatowym idei wolności i pluralizmu. 

Nagrody specjalne „Złote”, „Srebrne” i „Platynowe” Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” - przyznawane 

JST, które uzyskują certyfikat Fundacji odpowiednio: po raz czwarty, szósty i dziewiąty.  

Samorządy, przystępując do Programu, wypełniają 

specjalną ankietę samooceny (ankietę certyfikacyjną),             

w której prezentują swoją działalność w sferze lokalnej 

polityki edukacyjnej. Następnie Eksperci Programu 

analizują i recenzują przygotowane ankiety, a także 

uzupełniają oraz weryfikują przedstawione w nich 

informacje. Samorządy uczestniczące w Programie 

ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich 

przyznaje analizowanej jednostce samorządowej od 0 do 

50 punktów rankingowych. Certyfikat „Samorządowy 

Lider Edukacji” przyznajemy samorządom, które w pro-

cedurze oceny uzyskały od ekspertów co najmniej 60 

punktów na 100 możliwych. 
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Czym wyróżnia się Program

„Samorządowy Lider Edukacji”?

Komisja certyfikacyjna złożona z wybitnych naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet 

Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Śląski) - ich werdykt posiada niekwestionowaną rangę,

Czytelna i krótkotrwała, a jednocześnie wysoce efektywna procedura certyfikacji, oparta na metodach jakościowych,

Niewysokie opłaty za proces certyfikacji - samorządy obciążone są tylko częścią wydatków związanych z procedurą 

certyfikacji, większość kosztów organizacji projektu ponosi Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która 

współorganizuje konkurs w ramach realizacji swoich celów statutowych,

Wnoszenie opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku procedury akredytacyjnej i otrzymania certyfikatu            

- samorządy, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału w projekcie (środki z opłat przeznaczane są 

bowiem głównie na organizację Gali finałowej i promocję laureatów),

Rozliczne korzyści dla uczestników Programu - poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów; promocja               

w środowisku lokalnym i regionalnym, mediach, internecie; udział w prestiżowej Gali finałowej etc.

Wyróżnienia i certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” wręczane są corocznie podczas 

podniosłej Gali, połączonej z prezentacją laureatów projektu. Uroczystości finałowe I, II i III 

edycji „Samorządowego Lidera Edukacji” odbywały się w auli Collegium Novum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2014 spotkania finałowe Programu organizujemy 

w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego - jednej z najpiękniejszych, najbardziej 

reprezentacyjnych sal uniwersyteckich w Polsce, wzniesionej w latach 1728-1732 według 

projektu Christophorusa Tauscha. Aula Leopoldyńska, największa i najbardziej dostojna 

część głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, to cenny i unikatowy zabytek 

świecki późnego baroku. Aula otrzymała swoją nazwę na cześć cesarza Leopolda I, 

fundatora Uniwersytetu w roku 1702.
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Wyróżnienie odbiera Wójt Gminy Zielonki



Opinie laureatów Konkursu

„Samorządowy Lider Edukacji”

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia: 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego postawiła sobie szczytny cel wyróżniania                   

i dopingowania samorządów stawiających na rozwój edukacji. Jest to niezmiernie ważna inicjatywa, 

zwłaszcza w trudnym okresie reformy szkolnictwa i wielu niewiadomych, które stoją przed samorządami 

w związku z tymi przemianami. Mamy świadomość, jak ważne jest kształcenie na odpowiednim poziomie 

i dlatego Wrocław od wielu lat wspiera rozwój edukacji, fundując stypendia dla uczniów i studentów oraz 

nagrody dla nauczycieli. Stawiamy na rozwój miasta i gospodarkę opartą na wiedzy, więc naturalne jest, 

że edukacja jest u nas na pierwszym miejscu i od wielu lat stanowi największą część budżetu miasta. 

Nagroda, którą otrzymaliśmy jest dowodem na to, że nasze działania mają sens i należy je kontynuować. 

Jesteśmy z niej dumni. Udział w programie „Samorządowy Lider Edukacji” dopinguje samorządy do 

rozwijania szkół i wspierania szkolnictwa wyższego, a po drugie - daje odpowiedź, jakie te starania dają 

efekty.

Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego: 

Gorąco zachęcamy wszystkie samorządy w kraju do wzięcia udziału w kolejnych edycjach projektu 

"Samorządowy Lider Edukacji". To ciekawe doświadczenie. […] Uczestnictwo w „Samorządowym Liderze 

Edukacji” było dla Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie niemałym wyzwaniem. Mierzyliśmy się z najle-

pszymi samorządami w Polsce. Bardzo odpowiadała nam zobiektywizowana, kilkuetapowa formuła 

programu, w której jurorami były wybitne postaci polskiej nauki specjalizujące się w problematyce 

rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Tym bardziej cieszy nas uzyskany wśród trzech 

samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2011”,    

a jeszcze bardziej prestiżowy tytuł „Mecenasa Wiedzy”, przyznany tylko pięciu samorządom w kraju. 

Znalezienie się dość niewielkiego Sępólna Krajeńskiego w towarzystwie Krakowa i Wrocławia, stało się 

powodem do szczególnej dumy z osiągnięć edukacji w naszej Gminie, dla wszystkich naszych 

mieszkańców […].

Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice:

Ogólnopolski Program „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzony od czterech lat przez Fundację 

Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego motywuje samorządy do rozwoju nowoczesnej edukacji, 

budowania przestrzeni przyjaznej nauce i oświacie oraz kreowania podstaw gospodarki opartej na 

wiedzy i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Ta inicjatywa uświadomiła nam dobitnie, 

jak ważna jest lokalna polityka oświatowa. Realizowana przez gminę Kozienice strategia oświatowa ma 

charakter systemowy i długookresowy, a wprowadzane rozwiązania cechuje walor trwałości, tak             

w zakresie stosowanych narzędzi, jak i osiąganych rezultatów. Model zarządzania oświatą zapewnił 

gminie odejście od peryferyjnego traktowania edukacji w ramach administracji samorządowej, 

realizację idei subsydialności, decentralizacji i uspołecznienia procesów decyzyjnych. Ważnym 

elementem certyfikacji jest obiektywizm komisji oceniającej, w skład której wchodzą wybitni 

przedstawiciele świata nauki specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania 

szkolnictwem.

Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna:

Udział w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” jest cennym doświadczeniem, ponieważ nasze 

działania w zakresie edukacji zostały poddane fachowej ocenie niezależnych specjalistów z dziedziny 

rozwoju oświaty i zarządzania szkolnictwem. Uzyskanie pozytywnej opinii komisji i zdobycie tytułu 

„Primus” jest potwierdzeniem, że przyjęte w Krośnie standardy są skuteczne. Miasto Krosno szczyci się 

nagrodą i przyznanym tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Szczególnie jesteśmy dumni z tego, że 

już po raz drugi otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów od recenzentów. Nie byłoby tego wyróżnienia, 

gdyby nie spójna polityka edukacyjna miasta. Edukacja to jeden ze strategicznych obszarów działania             

w krośnieńskim samorządzie. Inwestowanie zarówno w bazę oświatową, jak i rozwój młodych ludzi to 

główne założenie polityki prospołecznej w Krośnie, dzięki której hasło „Ucz się w Krośnie” nie jest tylko 

pustym sloganem. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie „Primus” to dowód, że 

edukacja w naszym mieście stoi na bardzo wysokim poziomie, a konsekwentna realizacja lokalnej 

strategii oświatowej przynosi wymierne efekty w postaci bardzo wysokiego poziomu kształcenia, w tym 

egzaminów zewnętrznych, bogatej oferty edukacyjnej, a także unowocześniania bazy dydaktycznej.
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Jakie są warunki finansowe udziału w Programie?

Projekt „Samorządowy Lider Edukacji”, jak większość polskich i międzynarodowych programów akredytacyjnych (np. ISO, Teraz 

Polska, Polska Nagroda Jakości, SEM FORUM, akredytacje kuratoriów oświaty), przewiduje opłaty. Akredytacje środowiskowe, a do 

takich należy „Samorządowy Lider Edukacji”, nie korzystają bowiem z dotacji publicznych – realizowane są przez organizacje 

pozarządowe lub instytucje branżowe. Program „Samorządowy Lider Edukacji” w części merytorycznej finansowany jest               

w większości ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Pozostała część kosztów projektu, w tym m.in.:

koszty związane z obsługą wyjazdów audytorskich (np. koszty podróży i zakwaterowania recenzentów oceniających JST),

koszty związane z prowadzeniem stałego monitoringu jakości polityki edukacyjnej w certyfikowanych

gminach/powiatach w okresie obowiązywania certyfikatu (12 miesięcy),

koszty organizacyjne związane z przygotowaniem gali finałowej Programu,

koszty związane z promocją i obsługą public relations laureatów i Programu,

finansowana jest z opłat certyfikacyjnych. Uczestnicy Programu wnoszą opłaty wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku 

procedury akredytacji i otrzymania certyfikatu – samorządy, które nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów udziału                        

w projekcie.

Uczestnik Programu, któremu został przyznany certyfikat, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie:

2.800 zł netto (gmina do 20.000 mieszkańców),

3.500 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000),

4.300 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000),

5.200 zł netto (gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000),

4.450 zł netto (powiaty ziemskie),

5.400 zł netto (samorząd wojewódzki).

w terminie wskazanym w wystawionej przez Organizatora fakturze - październik 2014 r.

- ogłoszenie V edycji Programu, przesłanie samorządom ankiet, 

informacji i materiałów promujących Program;

 

- przyjmowanie zgłoszeń i wypełnionych ankiet; 

- przeprowadzenie pierwszego etapu certyfikacji (ocena formalna)

- sprawdzenie zgłoszeń i ankiet pod względem formalnym; 

- przeprowadzenie drugiego etapu certyfikacji (ocena merytoryczna) 

- ocena zgłoszeń przez niezależnych recenzentów, przyznanie punktów 

rankingowych, wyłonienie laureatów; 

- poinformowanie uczestników o wynikach projektu; 

- Gala Finałowa Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, 

Aula Leopoldyńska, Uniwersytet Wrocławski. 

Maj 2015 r.

 

do 3 lipca 2015 r. 

do 30 lipca 2015 r. 

do 15 września 2015 r.

do 20 września 2015 r. 

przed 14 października 2015 r. 

Kalendarium certyfikacji: 
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IV edycja Programu „Samorządowy Lider Edukacji” (2014)

30 października 2014 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala 

podsumowująca IV edycję Ogólnopolskiego Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. W jej trakcie 

certyfikaty odebrali przedstawiciele 56 gmin i powiatów z całej Polski. Gościem honorowym uroczystości był 

prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił 

przygotowany specjalnie dla laureatów wykład pt. „We Wrocławiu na Śląsku”. W spotkaniu wziął także udział 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, laureat I edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. W IV edycji 

Konkursu najwyżej oceniono: Gminę Aleksandrów Łódzki, Gminę Brwinów, Gminę Głowaczów, Gminę Górno, 

Gminę Sępólno Krajeńskie, Gminę Świdnica, Gminę Świebodzice, Gminę Tarczyn, Gminę Wicko, Gminę 

Zielonki, Miasto Ełk, Miasto Krosno, Miasto Kutno, Miasto Lublin, Miasto Mińsk Mazowiecki, Miasto Płońsk, 

Miasto Skierniewice, Miasto Wodzisław Śląski i Powiat Słupecki. Samorządy te otrzymały wyróżnienie 

specjalne „Primus”. Statuetki „Mecenas Wiedzy” trafiły natomiast do rąk: Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, Wójt 

Gminy Lesznowola, Mirosława Bieńka, Wójta Gminy Siedlce, Rafała Bruskiego, Prezydenta Bydgoszczy, 

Bogdana Kemnitza, Wójta Gminy Kleszczewo, Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Legnicy, Tomasza 

Śmietanki, Burmistrza Kozienic, Krzysztofa Urbasia, Wójta Gminy Niemce, Andrzeja Wyczawskiego, 

Burmistrza Jarosławia oraz Mariusza Zalewskiego, Wójta Gminy Zielona Góra. Dodatkowo Zarząd Fundacji 

wyróżnił cztery samorządy, które - w jego opinii - poczyniły największe postępy w dziedzinie wdrażania 

nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w stosunku do poprzedniej certyfikacji w Programie. W tej kategorii 

doceniono: Gminę Zielonki, Gminę Sępólno Krajeńskie, Miasto Kutno i Miasto Lublin. 

Laureaci Konkursu w blasku fleszy fotoreporterów Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,
laureat wyróżnienia „Primus”, udziela wywiadu dla telewizji

Przedstawiciele Miasta Lublin z dyplomem potwierdzającym
przyznanie wyróżnienia Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Wykład dla laureatów Konkursu wygłasza
prof. Jan Miodek, wybitny polski językoznawca 
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Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Programu 

„Samorządowy Lider Edukacji”
Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 lipca 2015 roku

Kontakt: 

tel. + 48 /32/ 747-26-03, kom. 607-035-169, 

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 ankieta@fundacja-edukacja.org.pl

www.fundacja-edukacja.org.pl


