
ZARZJ\DZENIE Nr ;1"3 NIII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawic ogloszenia konkursu na wyb6r "Pracodawcy Kreuj!{cego i Wspieraj!{cego 
Edukacj~ 2018" oraz powolania Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samo~dzie grninnym 
(Oz. U. z 20 18 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 29 rozporzltdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiltzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzltdzenie 0 ochronie danych) 
(Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I) 

zarz!{dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam konkurs na wyb6r "Pracodawcy Kreujltcego i Wspierajltcego Edukacjl< 
2018", zwany dalej Konkursem. 

§ 2. I. Powolujl< 
Komisjll, w skladzie: 
I ) Przewodniczltcy 
2-5) Czlonkowie: 

Komisjl< Konkursowlt do przeprowadzenia Konkursu, zwanlt dalej 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Lodzi; 
przedstawiciel Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Pracy, 
Edukacj i i Sportu Urzl<du Miasta Lodzi ; 

- przedstawiciel Biura Promocji Zatrudnienia i Obslugi 
Ozialalnosci Gospodarczej w Oepartamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urzl<du Miasta Lodzi; 
Oyrektor L6dzkiego Centrum Ooskonalenia Nauczyciel i 
i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi ; 
przedstawiciel Powiatowego Urzc;du Pracy w Lodzi. 

2. Do skladu Komisji zapraszam: 
I) przedstawiciela Politechniki L6dzkiej; 
2) przedstawiciela Zarzltdu L6dzkiej Rady Federacji SNT-NOT; 
3) przedstawiciela Instytutu Nowych Technologii; 
4) przedstawiciela TVP L6dz; 
5) przedstawiciela Zarzltdu Telewizji Toya Sp. z 0.0 . ; 

6) przedstawiciela Oziennika L6dzkiego; 
7) przedstawiciela Gazety Wyborczej ; 
8) przedstawiciela Expressu llustrowanego; 
9) przedstawiciela "Radia L6dz" S.A. ; 
10) przedstawiciela L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

§ 3. Regulamin Konkursu stanowi zalltcznik Nr I do zarzltdzenia. 

§ 4. Regulamin pracy Komisji stanowi zalltcznik Nr 2 do zarzltdzenia . 

§ 5. I. UpowaZniam czlonk6w Komisji do przetwarzania danych osobowych pracodawc6w 
biorltcych udzial w konkursie na wyb6r " Pracodawcy Kreujltcego i Wspierajltcego Edukacjc; 
20 18" w zakresie wynikajltcym z realizacji obowiltzk6w czlonka Komisji. 

2. Polecam czlonkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw 
os6b, kt6rych dane dotyczll, na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: poufnosci, 
rzetelnosci , przejrzystosci , w minimalnym zakresie, niezbl<dnym do osi~nil<cia celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezbl<dny do jego osi~nic;cia, zabezpieczanie danych 
osobowych przed ich udostc;pnieniem osobom nieupowaZnionym, zabraniem przez osoby 
nieuprawnione, zmian<\, utrat<\, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 



3. Upowainienia czlonkom Komisji udzielam na czas wykonywania przez nich 
obowi<\Zk6w podczas jej posiedzenia. 

4. Zobowi'l.zujl( czlonk6w Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia r6wniei po zakonczeniu jej 
prac. 

§ 6. Obslugl( organizacyjno-administracyjn'l. Komisji zapewnia L6dzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi . 

§ 7. Wykonanie zarz'l.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji w Departamencie 
Pracy, Edukacji i Sportu Urzl(du Miasta Lodzi. 

§ 8. Zarz'l.dzenie wchodzi w iycie z dniem wydania. 



Zal~cznik N r I 
do zarz~dzenia N r A~ '3 IVIIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia,19 grudnia 2018 r. 

REGULAMIN KONKURSU 
NA WYBOR "PRACODA WCY KREUJJ\CEGO I WSPIERAJJ\CEGO 

EDUKACJF; 2018" 

§ I. Organizatorem konkursu na wyb6r " Pracodawcy Kreuj~cego i Wspieraj~cego 
Edukacj(( 2018", zwanego dalej Konkursem, jest Prezydent Miasta Lodzi we wsp61pracy 
z L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi. 

§ 2. Konkurs skierowany jest do pracodawc6w kreuj~cych procesy ksztalcenia 
i wspieraj~cych w r6znych formach organizacyj nych w roku szkolnym 2017/2018 szkoly 
prowadzone przez Miasto L6di, zwane dalej szkolami. 

§ 3. Celem Konkursu jest wyr6znienie pracodawc6w uczestnicz~cych w kreowaniu 
proces6w ksztalcenia w szkolach, promowanie wsp61pracy pracodawc6w ze szkolami 
oraz inspirowanie pracodawc6w do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku 
wsp61czesnej szkoly i podnoszenia jej prestizu. 

§ 4. Pracodawcy zgloszeni do Konkursu b((d~ podlegac ocenie w trzech kategoriach: 
I) przedsi((biorstwa zatrudniaj~ce do 10 os6b; 
2) przedsi((biorstwa zatrudniaj~ce od II do 50 os6b; 
3) przedsi((biorstwa zatrudniaj~ce powyzej 50 os6b. 

§ 5. Przedmiotem oceny b((d~ dzialania pracodawc6w sprzyjaj~ce podnoszeniu jakosci 
pracy szk61 i efektywnosci ksztalcenia. 

§ 6. Komisja Konkursowa b((dzie brala pod uwag(( wymierne efekty wsp61pracy 
pracodawc6w na rzecz kreowania proces6w ksztalcenia i wspierania szkolnego systemu 
edukacji , w szczeg6lnosci: 
I) inwestowanie w baz(( techniczno-dydaktyczn~ oraz wsparcie finansowe dzialalnosci 

dydaktyczno-wychowawczej szk61 ; 
2) doradztwo zawodowe dla uczni6w; 
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. I . Zgloszenia do Konkursu dokonuje pracodawca lub szkola, z kt6r~ wsp61pracuje 
pracodawca. 

2. Zgloszenia nalezy zlozyc w formie papierowej i elektronicznej. Wypelniony 
formularz zgloszeniowy - " Kart(( zgloszenia uczestnictwa w Konkursie", stanowi~cy 
zal~cznik do Regulaminu oraz nosnik elektroniczny CD/DVD zawieraj~cy postac 
elektroniczn~ formularza zgloszeniowego (w formacie DOC lub DOCX), nalezy zlozyc 
w zaklejonej kopercie, opatrzonej napisem "Pracodawca Kreuj~cy i Wspieraj~cy Edukacj(( 
2018" w sekretariacie L6dzkiego Centrum Doskona lenia Nauczycieli i Ksztalcenia 
Praktycznego w Lodzi lub przeslac na adres: L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi, ul. dr. Stefana Kopcinskiego 29, 90-142 L6dz, 
w tenninie do dnia 18 stycznia 2019 r. 

3. W przypadku niezgodnosci tresci formularza zgloszeniowego mi((dzy postaciami 
papierow~ i elektronicznq, Komisja Konkursowa b((dzie brala pod uwag(( postac papierow~. 



§ 8. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta 
Lodzi. 

§ 9. Informacja dotyczltca terminu i miejsca uroczystego podsumowania Konkursu 
zostanie przeslana do uczestnik6w oraz umieszczona na stronie internetowej organizatora 
do konca lutego 2019 r. 

§ 10. Komisja Konkursowa w kazdej kategorii wyloni laureata Konkursu przyznaj'tc 
statuetk~ LOOZKICH LABf~OZI . 

§ 11. Komisja Konkursowa moze przyznac nagrod~ specja1n'l. dla pracodawcy 
za kreowanie proces6w ksztalcenia i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju. 

§ 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu jak r6wniez 
odwolania Konkursu w kazdym czasie, bez podania przyczyny. 



Za1llcznik do Regulaminu Konkursu 
KARTA ZGLOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA WYBOR 

"PRACODAWCY KREUJJ\CEGO I WSPIERAJJ\CEGO EDUKACJF; 2018" 
I. DANE PRACODA WCY (PRZEDSIEBIORSTW A) 

Pelna nazwa 
pracodawcy 

Kategoria 

przedsi,<biorstwo zatrudniajllce do 10 os6b 0 

nale:iy zaznaczyc "x" 
przedsi,<biorstwo zatrudniajllce od 11 do 50 
os6b 0 

przedsi,<biorstwo zatrudniajllce powyzej 50 
0 

os6b 
Dane osoby zarzqdzajqcej przedsi{lbiorstwem 

Imif i nazwisko 

Funkcja/stanowisko 

Telefony kontaktowe 

Dane adresowe pracodawcy 

Wojew6dztwo 

Kod pocztowy 

Miejscowosc 

Ulica 

Nr domu 

Telefon z numerem 
kierunkowym 

e-mail 

Strona www 

Osoby odpowiedzialne ze strony pracodawcy za kontakt w sprawie Konkursu 

Imif i nazwisko 

Funkcja/stanowisko 

Telefony kontaktowe 

e-mail 



II. DANE SZKOLY, Z KTORI\ WSPOLPRACUJE PRACODAWCA 

Nazwa szkoly 

Dyrektor szkoly 

Imi{! i nazwisko 

Telefony kontaktowe 

Typ szkoly 

szkola podstawowa n 
. . , 

gJnlllazJum 

nalezy zaznaczyc "x" liceum og61noksztalcqce L 
(mozna wybrac kilka) 

technikum [ 

zasadnicza szkola 
0 zawodowa/ szkola branzowa 

Adres szkoly 

Kod pocztowy 

Miejscowosc 

Utica 

Nr domu 

Telefon z numerem 
kierunkowvm 

e-mail 

Strona www 

Osoby odpowiedzialne ze strony szkoly za kontakt w sprawie Konkursu 

Imi{! i nazwisko 

Funkcja/stanowisko 

Telefony kontaktowe 

e-mail 



III. EFEKTY WSPOLPRACY 

1. Inwestowanie w baz~ teehniezno-dydaktyeznq szkol oraz wsparcie finansowe 
d'" "ddk h . zla a nosel :ly. a tyezno-wye owaweze.l 

a 
finansowanie/dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, 

0 
materia/6w i surowc6w wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 

b 
przekazanie pomocy dydaktycznych, materia/6w I surowc6w 

0 wspieraj'lcych realizacj« zaj«c edukacyjnych 

e ufundowanie nagr6d, stypendi6w dla uczni6w i nauczycieli 0 

d 
finansowanie/dofinansowanie wycieczek, kurs6w, szko len, warsztat6w, 

0 stazy dla uczni6w i nauczycieli 

e finansowanie dzialan promocyjnych szko/y 0 

f mne 0 

2 Doradztwo zawodowe dla uezniow 

a 
organizacja przez pracodawc« wycieczek w ramach procesu orientacji 

0 i poradnictwa zawodowego 

b 
udzial pracodawcy w spotkaniach z zakresu poradnictwa zawodowego 

0 z uczniami szko/y i ich rodzicami 

e mne 0 

3 D k os ona eme umleJ~tnosel ueznlOw 

a organizacja zaj«c praktycznych lub praktyk zawodowych 0 

b organizacja wycieczek, kurs6w, szkolen wyposazaj'lcych uczni6w 0 



w dodatkowl\ wiedze; i umieje;tnosci 

C mne 0 

4 D k os s 0 ona eme umleJ~tno CI zawo d oWYC h or nauczycle I 

a 
organizacja kursow, szkolen, warsztatow, wycieczek zawodowych, 

0 
stazy 

b mne 0 

5 0 o I " o k k 
0 rl!; amzowame wspo orl!;amzowame on ursow, zawo d' I' o d ow,o 1m pia , egzammow 

a 
organizowanie/wspolorganizowanie konkursow, zawodow, olimpiad, 

0 egzaminow 

b udzial przedstawicieli pracodawcy w pracach komisji 0 

C mne 0 



6. Wspomaganic szk61 w prowadzeniu projekt6w finansowanych ze srodk6w Unii 
E . k ' . uropeJs leJ 

a udzial pracodawcy w opracowywaniu projektow/nazwy projektow 0 

b udzial pracodawcy w rea lizacji proj ektu/nazwa projektu 0 

c lOne 0 

; 7. EI,k", w'P"P"" ,;"w"I",;", p,w",; 

IV. PODPISY POTWIERDZAJJ\CE EFEKTY WSP6LPRACY W ROKU 
SZKOLNYM 201712018 

Pracodawca Dyrektor szkoly 
(podpis i pieczl)c) (podpis i pieczl)c) 

Piecz,<c firmy Piecz,<c szkoly 

Data: Data: 

Uwagi dOlycz~ce sposobu wypelnienia KARTY ZGLOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
I) karta zgloszenia musi bye wypelniona elektronicznie; 
2) nale~ zaznaczye "x" przy wybranych dzialaniach; 
3) wskazane dzialani a musz'! bye opisane w punktach; 
4) zapisy dotycZl\ce EFEKTOW WSPOLPRACY (wskazanych dzialan) nie mog,! s i ~ powlarzae; 
5) karla zgloszenia w wersji papierowej powinna bye zgodna z wersjq eleklronicznq. 



Zal<lcznik N r 2 
do zarz<ldzenia N r ~ <'3 NIIIIl 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia~g grudnia 2018 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 Komisj i. 

§ 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 watne, jeteli uczestniczy w nim co najmniej 
polowa skladu. 

§ 4. Wyboru pracodawcow w katdej kategorii Komisja dokonuje zwykl<l wil<kszosci<l 
glosow w glosowaniu jawnym. 

§ 5. W przypadku rownej liczby glosow decyduje glos Przewodnicz<lcego Komisji. 

§ 6. 1. Posiedzenie Komisji jest protokolowane. 
2. Protokol z posiedzenia Komisji podpisuj<l wszyscy uczestnicy posiedzenia. 
3. Protokol zawiera decyzjl< Komisji 0 przyznaniu statuetek LOOZKICH LABE;;OZI. 

§ 7. Udzial w pracach Komisji jest nieodplatny. 

§ 8. I . Wyniki prac Komisji przedklada sil< Prezydentowi Miasta Lodzi w formie 
protokolu. 

2. Oecyzje Komisji zatwierdzane s<l przez Prezydenta Miasta Lodzi. 
3. Od decyzj i Komisj i nie przysluguje odwolanie. 


