Regulamin Warszawskiego Konkursu
Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w Warszawskim Konkursie Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie,
zwanym dalej „Konkursem”, oraz tryb jego przeprowadzania.
2. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, jako organ
prowadzący szkoły, zwany dalej Organizatorem.
3. Celem Konkursu jest uhonorowanie pracodawców – osób lub podmiotów
instytucjonalnych (dużych firm, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji
pracodawców itp.), zwanych dalej „Pracodawcami”, wspierających szkoły
w działaniach związanych z przygotowaniem zawodowym uczniów do funkcjonowania
na rynku pracy oraz działających na rzecz rozwoju warszawskiego szkolnictwa
zawodowego.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 24 listopada 2017 r. do dnia 22 czerwca
2018 r.
§ 2.
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być Pracodawcy aktywnie współpracujący ze szkołami
prowadzącymi kształcenie zawodowe, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowali
co najmniej jedno z działań dotyczących:
1) funkcjonowania klasy patronackiej;
2) udziału w przygotowaniu programu nauczania w zawodzie;
3) podniesienia poziomu zajęć praktycznych/praktyki zawodowej, np. poprzez
opracowanie we współpracy ze szkołą ich standardów;
4) zastosowania w pracy z uczniami nowoczesnych technik i technologii;
5) ufundowania stypendiów dla uczniów kształcących się w danym zawodzie;
6) organizacji staży dla uczniów;
7) zatrudniania absolwentów szkoły;
8) wspierania szkół w zakresie wyposażenia/doposażenia bazy dydaktycznej,
w tym w nowoczesne środki dydaktyczne i materiały;
9) przekazywania materiałów i surowców niezbędnych do realizacji zajęć
dydaktycznych;
10) udziału w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych
dla uczniów, zwiększających szansę ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły;

11) realizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu
nowoczesnych metod, technik i technologii, w tym staży i praktyk
w przedsiębiorstwach;
12) popularyzacji wiedzy na temat zawodu i jego specyfiki;
13) popularyzacji kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, która
umożliwia zdobycie konkretnego zawodu, jak również dalsze podejmowanie
edukacji;
14) innych – wskazanych przez szkołę, z zastrzeżeniem § 4 ust. 12.
§ 3.
Zgłoszenia Pracodawców do Konkursu
1. Zgłoszenia Pracodawców do udziału w Konkursie składane są wspólnie przez radę
pedagogiczną, reprezentowaną przez dyrektora szkoły, i samorząd szkolny,
reprezentowany przez przewodniczącego, zwanych dalej Zgłaszającym.
2. Szkoła, prowadząca kształcenie w kilku zawodach i współpracująca z różnymi
Pracodawcami, może złożyć odrębne Zgłoszenia dotyczące każdego Pracodawcy.
3. Zgłoszenia Pracodawców do Konkursu dokonuje się na formularzu Zgłoszenia
dostępnym do pobrania na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/i-warszawskikongres-warszawskie-szkoly-zawodowe-dla-rynku-pracy-juz-za-nami
4. Wypełnione formularze Zgłoszenia przesyłane są do Kancelarii Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.
5. Do Zgłoszenia załączany jest film wykonany przez Zgłaszającego dowolną techniką
przy pomocy urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku i obrazu, w formacie
otwieranym przez popularne programy typu Media Player do odtworzenia na każdym
komputerze, ilustrujący współpracę Pracodawcy ze szkołą. Czas trwania filmu od 180
do 300 sekund.
6. Załączony do Zgłoszenia film nie może być wcześniej publikowany oraz nie może
być wykorzystany w innym konkursie.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania filmów
w działaniach promujących kształcenie zawodowe i upowszechniających przykłady
dobrych praktyk we współpracy szkół i pracodawców.
8. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, zawiera:
1) nazwę i siedzibę szkoły zgłaszającej Pracodawcę, e-mail, numer telefonu;
2) pełną nazwę i siedzibę zgłaszanego Pracodawcy, e-mail, numer telefonu;
3) zawód, którego dotyczy współpraca Pracodawcy ze szkołą;
4) imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów
z Organizatorem w imieniu Zgłaszającego;
5) uzasadnienie Zgłoszenia, zawierające opis działań zrealizowanych przez
Pracodawcę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2017/2018, nieprzekraczające
2 000 znaków;
6) tytuł nagranego filmu;

7) imię i nazwisko dyrektora szkoły;
8) imię i nazwisko przewodniczącego samorządu uczniowskiego;
9) skan zgody/zgód osób występujących w filmie na wykorzystanie wizerunku oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Warszawskim
Konkursem „Pracodawca Roku szkolnego 2017-2018 w Warszawie” – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
10) skan druku Nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora
Warszawskiego Konkursu „Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018
w Warszawie” – wzór druku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
11) skan zgody Pracodawcy na udział w Warszawskim Konkursie „Pracodawca
Roku Szkolnego w Warszawie” – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do Regulaminu.
9. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
§ 4.
Kapituła Konkursu
1. Zgłoszenia nadesłane w terminie oraz spełniające wszystkie warunki określone
w Regulaminie podlegają ocenie komisji konkursowej, zwanej dalej Kapitułą Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu powołuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
3. W skład Kapituły wchodzą:
1) 1 przedstawiciel Komisji Edukacji i Rodziny Rady Miasta Stołecznego
Warszawy;
2) 2 przedstawicieli Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
3) 2 przedstawicieli organizacji pracodawców;
4) 1 przedstawiciel Urzędu Pracy w Warszawie;
5) dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.
4. Spośród członków Kapituły Konkursu wyłaniany jest przewodniczący oraz sekretarz.
5. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły Konkursu, ustala harmonogram prac oraz
terminy i miejsca jej posiedzeń.
6. Sekretarz sporządza protokoły posiedzeń Kapituły Konkursu oraz odpowiada
za prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem Konkursu.
7. Obrady Kapituły Konkursu przebiegają bez udziału osób postronnych.
8. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
9.Kwestie sporne powstałe w czasie obrad Kapituły rozstrzyga przewodniczący.
10. Przebieg obrad Kapituły Konkursu jest dwuetapowy:
1) etap I – Kapituła Konkursu przeprowadza ocenę formalną Zgłoszeń –
Zgłoszenia spełniające wymogi formalne dopuszczane są do etapu II,
2) etap II – Kapituła Konkursu przeprowadza ocenę merytoryczną Zgłoszeń
i wyłania Pracodawców – laureatów Konkursu.
11. W etapie II Kapituła Konkursu ocenia:
1) efekty działań Pracodawcy w działania na rzecz szkoły;
2) zgodność uzasadnienia i filmu z tematyką Konkursu;

3) adekwatność treści uzasadnienia do treści ujętych w filmie;
4) sposób ujęcia tematu, walory estetyczne filmu;
5) poprawność techniczną wykonanego filmu.
12. Ocenie Kapituły Konkursowej nie podlegają działania Pracodawcy wynikające
z przepisów prawa oświatowego, w szczególności z przepisów dotyczących
organizacji praktycznej nauki zawodu.
13. Spośród Pracodawców współpracujących ze szkołami w danym zawodzie Kapituła
Konkursu wyłania po jednym Pracodawcy – laureacie Konkursu.
14. Kapituła może nie wyłonić żadnego Pracodawcy – laureata współpracującego
ze szkołą w danym zawodzie.
15. Spośród Pracodawców – laureatów współpracujących ze szkołami
w poszczególnych zawodach Kapituła Konkursu może wyłonić jednego Pracodawcę –
laureata szczególnie wyróżniającego się we współpracy ze szkołą.
16. Kapituła Konkursu może przyznawać wyróżnienia.
17. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
18. W pracach Kapituły Konkursu nie mogą brać udziału osoby będące małżonkiem
oraz krewnym i powinowatym do drugiego stopnia z uczestnikami Konkursu.
19. Udział w pracach Kapituły Konkursu jest nieodpłatny.
§ 5.
Pracodawcy – laureaci Konkursu
1. Pracodawca – laureat współpracujący ze szkołą w danym zawodzie otrzymuje tytuł:
Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie w zawodzie …….
2. Pracodawca – laureat szczególnie wyróżniający się we współpracy ze szkołą
otrzymuje tytuł: Super Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie.
3. Pracodawcom – laureatom Konkursu przyznane zostaną dyplomy honorowe oraz
statuetki ufundowane przez Organizatora.
4. Zgłaszający – szkoły współpracujące z Pracodawcami – laureatami Konkursu
otrzymują dyplomy oraz nagrody.
§ 6.
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas Gali Finałowej.
2. O terminie i miejscu Gali Finałowej Pracodawcy – laureaci Konkursu oraz
Zgłaszający zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną oraz
na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
3. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy.

§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Wprowadzone
zmiany nie mogą naruszać ogólnych zasad przeprowadzania Konkursu.
2. O wprowadzonych zmianach Organizator niezwłocznie powiadamia Zgłaszających.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu z przyczyn
od niego niezależnych.
4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
5. Koszty przybycia na Galę Finałową jej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Dodatkowych informacji o przebiegu Konkursu udziela: pani Ewa Rahman,
tel.: 22 44 33 524, e-mail: erahman@uw.warszawa.pl

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
Pracodawca roku szkolnego 2017/2018 w Warszawie
Nazwa i siedziba szkoły zgłaszającej
Pracodawcę, e-mail, numer telefonu
Pełna nazwa i siedziba zgłaszanego
Pracodawcy, e-mail, numer telefonu
Zawód, którego dotyczy współpraca
Pracodawcy ze szkołą
Imię, nazwisko, e-mail i numer
telefonu osoby upoważnionej
do kontaktów z Organizatorem
w imieniu Zgłaszającego
Uzasadnienie Zgłoszenia,
zawierające opis działań
zrealizowanych przez Pracodawcę
na rzecz szkoły w roku szkolnym
2017/2018 (nie więcej niż 2 000
znaków)

Tytuł nagranego filmu
Podpis dyrektora szkoły
Podpis przewodniczącego
samorządu szkolnego
Wykaz załączników

Załącznik nr 1 do Regulaminu Warszawskiego Konkursu
Pracodawca roku szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z Warszawskim Konkursem
Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Ja, ………………………………………………., jako osoba pełnoletnia/jako przedstawiciel ustawowy
dziecka* …………………………………………………………..wyrażam zgodę na:
(imię i nazwisko dziecka)

1. Przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego* oraz
nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz mojej wypowiedzi/wizerunku
mojego dziecka/podopiecznego oraz jego wypowiedzi*, utrwalonych jakąkolwiek techniką,
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, dokumentacji filmowej i dźwiękowej)
przez Organizatora na potrzeby Warszawskiego Konkursu „Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018
w Warszawie”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka/podopiecznego* może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób, może być też uzupełniony towarzyszącym komentarzem.
Nagranie filmowe i dźwiękowe z moim udziałem/udziałem mojego dziecka/podopiecznego* może być
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu
oraz w celach informacyjnych i promocji szkolnictwa zawodowego i warszawskiej oświaty – bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące Konkursu, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube
itp.).
5. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści moich danych/danych osobowych mego
dziecka/podopiecznego* oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Konkursu.

Oświadczenie złożone w dniu _________________________w_______________________________
przez: _________________________________
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Warszawskiego Konkursu
Pracodawca roku szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora
Warszawskiego Konkursu
Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Ja, niżej podpisany/a …………………………….., jako autor (współautor)/przedstawiciel ustawowy
dziecka/podopiecznego ………………………., będącego autorem (współautorem)* filmu, zwanego dalej
„utworem”, zgłoszonego do Warszawskiego Konkursu „Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018
w Warszawie” organizowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy jako organ prowadzący szkoły,
zwanego dalej Organizatorem, oświadczam, że jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych
praw autorskich do utworu, który jest wolny od wad prawnych, w zakresie wskazanym w niniejszym
oświadczeniu.
Jako autor (współautor)/przedstawiciel ustawowy autora (współautora)* przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo
do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym
utworem, a Organizator oświadcza, że przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu nieodpłatnie przeniesione wraz z prawami zależnymi,
przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego dokumentu i dają Organizatorowi
prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni wykorzystania utworu i rozporządzania utworem,
w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu bez ponoszenia przez
Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne
na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik poligraficznych,
reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu
magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy utworu, najem lub użyczenie oryginału albo
egzemplarzy, na których utrwalono utwór bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych,
bez względu na przeznaczenie;
c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; publiczne rozpowszechnianie
w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby dostęp
do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
e) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
f) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocyjnych.
Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu
zgłoszonego do Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed
rozpowszechnieniem tego utworu.

Jako autor (współautor)/przedstawiciel ustawowy autora (współautora)* utworu upoważniam
do wykonywania nadzoru autorskiego i anonimowego rozpowszechniania utworu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(miejscowość, data, czytelny podpis autora/przedstawiciela ustawowego autora)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(miejscowość, data, czytelny podpis Organizatora)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu Warszawskiego Konkursu
Pracodawca roku szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na udział w Warszawskim Konkursie
Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie

Jako Pracodawca zgłoszony/przedstawiciel Pracodawcy zgłoszonego1
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko Pracodawcy, gdy jest nią osoba fizyczna/pełna nazwa Pracodawcy)

przez szkołę ……………………………………………………… ……………………………………
(nazwa i siedziba szkoły)

do udziału w Warszawskim Konkursie Pracodawca roku szkolnego 2017/2018 w Warszawie
organizowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy jako organ prowadzący szkoły,
oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i wyrażam zgodę na udział w ww.
Konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko,
firmę, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis Pracodawcy/przedstawiciela Pracodawcy)

1

Niepotrzebne skreślić

