
ZARZ1\DZENIE NrQ3 05NII/15 

PREZYDENT A MIAST A LOnZI 

z dnia,18 U'S-Io~015 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na wybor "Pracodawcy Kreuj~cego 

Edukacj~ 2015" oraz powolania Komisji Konkursowej. 

W spieraj~cego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Oz. U. z 2015 r. poz. 1515) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam konkurs na wyb6r "Pracodawcy Kreujqcego Wspieraj,!cego Edukacjt( 

2015"'. zwany dalej Konkursem. 

§ 2. 1. Powolujt( Komisjt( Konkursow,! do przeprowadzenia Konkursu, zwan'! dalej 

I<.omisj,!. w skladzie: 

- Pierwszy Wiceprezydent Miasta Lodzi; 1) Przewodnicz,!cy 

2-5) Czlonkowie: - przedstawiciel Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Spraw 

Spolecznych Urzt(du Miasta Lodzi; 

przedstawiciel Biura Promocji Zatrudnienia Obslugi 

Dzialalnosci Gospodarczej w Departamencie Spraw 

Spolecznych Urzt(du Miasta Lodzi; 

- Oyrektor L6dzkiego Centrum Ooskonalenia Nauczycieli 

i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi; 

- przedstawiciel Powiatowego Urzt(du Pracy w Lodzi. 

2. Do skladu Komisji zapraszam: 

1) Prorektora ds. Edukacji Politechniki L6dzkiej; 

.2 I Prezesa Zarz'!du L6dzkiej Rady Federacji SNT-NOT; 

3) przedstawiciela Instytutu Nowych Technologii; 

41 przedstawiciela TVP L6dz; 

51 przedstawiciela Zarz'!du Telewizji Toya Sp. z 0.0.; 

61 przedstawiciela Dziennika L6dzkiego; 

7) przedstawiciela Gazety Wyborczej; 

81 przedstawiciela Expressu Ilustrowanego; 

9\ pr7edstawiciela ,.Radia L6dz" S.A. 



~ 3. Regulamin Konkursu stanowi zalqcznik Nr 1 do zarzqdzenia. 

S 4. Regulamin pracy Komisji stano wi zahtcznik Nr 2 do zarzqdzenia. 

S 5. Obslug~ organizacyjno-administracyjnq Komisji zapewma L6dzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi. 

§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji w Departamencie 

Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zahl.cznik N r 1 

do zarz~dzenia Nr ~303 IVIII15 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dniaAg US+~015 r. 

REGULAMIN KONKURSU 

NA WYBOR "PRACODA WCY KREUJl\CEGO I WSPIERAJl\CEGO 

EDUKACJF; 2015" 

§ 1. Organizatorem konkursu na wybor "Pracodawcy Kreuj~cego i Wspieraj~cego 

Edukacj~ 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Prezydent Miasta Lodzi we wspolpracy 

z Lodzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi. 

§ 2. Konkurs skierowany jest do pracodawcow kreuj~cych procesy ksztalcenia 

i wspieraj~cych w roznych formach organizacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 szkoly 

prowadzone przez Miasto Lodz, zwane dalej szkolami. 

§ 3. Celem Konkursu jest wyroznienie pracodawcow uczestnicz~cych w kreowaniu 

procesow ksztalcenia w szkolach, promowanie wspolpracy pracodawcow ze szkolami oraz 

inspirowanie pracodawcow do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku 

wspolczesnej szkoly i podnoszenia jej prestizu. 

§ 4. Pracodawcy zgloszeni do Konkursu b~d~ podlegac ocenie w trzech kategoriach: 

1) przedsi~biorstwa zatrudniaj~ce do 10 osob; 

2) przedsi~biorstwa zatrudniaj~ce od 11 do 50 osob; 

3) przedsi~biorstwa zatrudniaj~ce powyzej 50 osob. 

§ 5. Przedmiotem oceny b~d~ dzialania pracodawcow sprzyjaj~ce podnoszeniu jakosci 

pracy szkol i efektywnosci ksztalcenia. 

§ 6. Komisja Konkursowa b~dzie brala pod uwag~ wymierne efekty wspolpracy 

pracodawcow na rzecz kreowania procesow ksztalcenia i wspierania szkolnego systemu 

edukacji, w szczegolnosci: 

1) inwestowanie w baz~ techniczno-dydaktyczn~ oraz wsparCle finansowe dzialalnosci 

dydaktyczno-wychowawczej szkol; 

2) doradztwo zawodowe dla uczniow; 



3) doskonalenie umiej~tnosci uczni6w; 

4) doskonalenie umiej~tnosci zawodowych nauczycieli; 

5) organizowanie/wsp61organizowanie konkurs6w, zawod6w, olimpiad, egzamin6w; 

6) wspomagame szk61 w prowadzeniu projekt6w finansowanych ze srodk6w Unii 

Europej skiej. 

§ 7. 1. Zgloszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkola, z kt6r'l wsp61pracuje 

pracodawca. 

2. Zgloszenia nalezy zlozyc w formie papierowej i elektronicznej. Wypelniony 

formularz zgloszeniowy - "Kart~ zgloszenia uczestnictwa w Konkursie", stanowi'lcy 

za1'lcznik do Regulaminu oraz nosnik elektroniczny CD/DVD zawieraj'lcy postac 

elektroniczn'l formularza zgloszeniowego (w formacie DOC lub DOCX), nalezy zlozyc 

w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem "Pracodawca Kreuj'lcy i Wspieraj'lcy Edukacj~ 

2015" w sekretariacie L6dzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia 

Praktycznego w Lodzi lub przeslac na adres: L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kszta1cenia Praktycznego w Lodzi, ul. dr. Stefana Kopcinskiego 29, 90-142 L6dz, 

w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. 

3. W przypadku niezgodnosci tresci formularza zgloszeniowego mi~dzy postaciami 

papierow'l i elektroniczn'l:, Komisja Konkursowa b~dzie brala pod uwag~ postac papierow'l. 

§ 8. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta 

Lodzi. 

§ 9. Informacja dotycz'lca terminu i mleJsca uroczystego podsumowania Konkursu, 

zostanie przeslana do uczestnik6w oraz umieszczona na stronie internetowej organizatora, 

do konca lutego 2016 r. 

§ 10. Komisja Konkursowa w kazdej kategorii wyloni laureata Konkursu przyznaj'lc 

statuetk~ LODZKICH LAB~DZI. 

§ 11. Komisja Konkursowa moze przyznac nagrod~ specjaln'l dla pracodawcy 

za kreowanie proces6w kszta1cenia i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju. 

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmlan mmeJszego Regulaminu jak r6wniez 

odwolania Konkursu w kazdym czasie, bez podania przyczyny. 



Zahtcznik do Regulaminu Konkursu 

KARTA ZGLOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA WYBOR 

"PRACODA WCY KREUJJ\CEGO I WSPIERAJJ\CEGO EDUKACJF; 2015" 

I. DANE PRACODA WCY (PRZEDSIF;BIORSTW A) 

Pelna nazwa 

o 

Dalez»~~ZDa~~yi"x" .' os6b 
o 

~----------------------------------~------~ 
przedsi~biorstwo zatrudniaj~ce powyzej 50 

o 
os6b 

TeleCony 'kontaJ{lotV:e . 

MiejscaW~§c!' 

Ulica 

Nrdomu,,' 

e-mail L 

Strona www· 

Imi~ inazwisko. 

Funkcja/stanowisko .~ . 
',', " 

Telefony kontaktolV~ 

e-mail 



II. DANE SZKOLY, Z KTOR1\ WSPOLPRACUJE PRACODAWCA 

.·~~~a~~kDIy. 
~'.C-"~~'''::''{<'<' < ..... ' 

Imi~ i nazwisko 

Telefony konfiJ{t~lj~ 
., ., .. '" "'" """~'» 

naletyzazjaaczYc "X" 
(motna ~r~s~a) 

Miejscow()SC 

Utica .". 
<" 

Telefoijz:fBb~rem > 

kieruillto~jii",{··'r;.. ' . 

e-mail,'" 

Stronawww . 

o 
. . 

glmnazJum o 
liceum ogolnoksztalc'lce o 
technikum o 
zasadnicza szkola zawodowa o 

Adresszkoly .' ..... 
, 

. ~~9by ()dp9Wiedzialne zestr9ny szkoly, za k~~t~t:"" '!lIrteK~~U~~~t!;;;~:;: .. 

Imi~ i.~:isko' .~' 

Telefonykontaktowi, 

e-mail 



III. EFEKTY WSPOLPRACY 

1. Inwestowanie w baz~ techniczno-dydaktyczn~ szk61 oraz wsparcie finansowe 

dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej 

a 
finansowanie/dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, 
materia16w i surowc6w wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 

b 
przekazanie pomocy dydaktycznych, materia16w 1 surowc6w 
wspieraj£tcych realizacj~ zaj~c edukacyjnych 

c ufundowanie nagr6d, stypendi6w dla uczni6w i nauczycieli 

d 
finansowanie/dofinansowanie wycieczek, kurs6w, szkolen, warsztat6w, 
stazy dla uczni6w i nauczycieli 

e finansowanie dzialan promocyjnych szkoly 

f mne 

2. Doradztwo zawodowe dla uczni6w 

a 
organizacja przez pracodawc~ wycieczek w ramach procesu orientacji 
i poradnictwa zawodowego 

b 
udzial pracodawcy w spotkaniach z zakresu poradnictwa zawodowego 
z uczniami szkoly i ich rodzicami 

c mne 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



3. Doskonalenie umiej~tnosci uczniow 

a organizacja zaj~6 praktycznych lub praktyk zawodowych 0 

b 
organizacja wycieczek, kurs6w, szkolen wyposazajetcych uczni6w 

0 w dodatkowet wiedz~ i umiej~tnosci 

c mne 0 

4. Doskonalenie umiej~tnosci zawodowych nauczycieli 

a 
organizacja kurs6w, szkolen, warsztat6w, wycieczek zawodowych, 

0 stazy 

b mne 0 

5. Organizowanie/wspolorganizowanie konkursow, zawodow, olimpiad, egzaminow 

a 
organizowanie/wsp6lorganizowanie konkurs6w, zawod6w, olimpiad, 

0 egzamin6w 

b udzial przedstawicieli pracodawcy w pracach komisji 0 

c mne 0 



6. Wspomaganie szkol w prowadzeniu projektow finansowanych ze srodkow Unii 
E . k· . uropeJs leJ 

a udzial pracodawcy w opracowywaniu projekt6w 0 

b udzial pracodawcy w realizacji projektu 0 

c mne 0 

7. Efekty wspolpracy nieuwzgl~dnione powyzej 

I I I I 
IV. PODPISY POTWIERDZAJl\CE EFEKTY WSPOLPRACY W ROKU 

SZKOLNYM 2014/2015 

I'racodawca 

Data: Data: 

Uwagi dotyc~ce sposobu wypelnienia KARTY ZGLOSZENIA UCZESTNICTW A W KONKURSIE 
I) karta zgloszenia musi bye wypelniona elektronicznie; 
2) naleZy zaznaczye "x" przy wybranych dzialaniach; 
3) wskazane dzialania muszll bye opisane w punktach; 
4) zapisy dotycZllce EFEKTOW WSPOLPRACY (wskazanych dzialan) nie mogll si~ powtarzae. 



Za1'lcznik Nr 2 

do zarz'ldzenia Nr£303 /VUI15 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia Ag ~/~2015 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

§ 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj'l, obraduje na posiedzeniu zwolanym 

przez Przewodnicz'lcego lub w przypadku braku mozliwosci pelnienia przez niego funkcji, 

przez wyznaczonego przez Przewodnicz'lcego czlonka Komisji. 

§ 2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodnicz'lcy, a w przypadku jego nieobecnosci 

lub braku mozliwosci pelnienia przez niego funkcji, wyznaczony przez Przewodnicz'lcego 

czlonek Komisji. 

§ 3. Posiedzenie Komisji uznane jest za wazne, jezeli uczestniczy w nim, co najmniej 

polowa skladu. 

§ 4. Wyboru pracodawc6w w kazdej kategorii Komisja dokonuje zwyk1'l wi~kszosci'l 

glos6w, w glosowaniu jawnym. 

§ 5. W przypadku r6wnej liczby glos6w, decyduje glos Przewodnicz'lcego Komisji. 

§ 6. 1. Posiedzenie Komisji jest protokolowane. 

2. Protok61 z posiedzenia Komisji podpisuj'l wszyscy uczestnicy posiedzenia. 

3. Protok61 zawiera decyzj~ Komisji 0 przyznaniu statuetek LODZKICH LAB~DZI. 

§ 7. Udzial w pracach Komisji jest nieodplatny. 

§ 8. 1. Wyniki prac Komisji przedklada Sl~ Prezydentowi Miasta Lodzi w formie 

protokolu. 

2. Decyzje Komisji zatwierdzane S'l przez Prezydenta Miasta Lodzi. 

3. Od decyzji Komisji nie przysluguje odwolanie. 


