
 

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum od lat wspiera edukację, inspiruje i szuka 
inspiracji dla ciągłego rozwoju nowoczesnej sfery edukacyjnej. Zauważa i docenia też 
starania innych, stąd powstał pomysł na szczególne wyróżnienie i uznanie  osiągnięć na rzecz 
oświaty i nowej jakości w edukacji w Polsce. Uczelnia ustanowiła nagrodę w postaci statuetki 
„Feniks Oświaty”. 

 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STAUETEK  „Feniks Oświaty” 

 

1. Nagroda w postaci statuetki „Feniks Oświaty” może być przyznana: 
 
- osobom fizycznym 
- osobom prawnym 
- organizacjom 
- stowarzyszeniom 
- nauczycielom 
- rodzicom 
- uczniom 
- instytucjom i innym podmiotom 
 

       2.   Statuetkę „Feniks Oświaty” przyznaje  Kapituła, którą tworzą: 

            - Przewodnicząca Komisji  Edukacji m.st. Warszawa Dorota Łaboda 

- Marina Hulia, pedagog, laureatka nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za 
naprawianie świata” 

           - prof. dr. hab. Aleksandra Żukrowska, Rektor SSW Collegium Balticum 

            -  Tatiana Staroń, Kanclerz SSW Collegium Balticum  

            - dr Mirosław Zając, prorektor SSW  Collegium Balticum 

            - dr Małgorzata Hermanowicz, Dziekan Wydziału SSW  Collegium Balticum 

- dr Andrzej Staroń, Dziekan Wydziału Zamiejscowego SSW  Collegium Balticum  
w Stargardzie 

          -   Renata Majewska  

          -   Paweł Bobrowski Ośrodek Szkoleń Medialnych RDC 



 

          -  Paweł Bedyński Prezes IT TIMELESS 

• Zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie Statuetki „Feniks 
Oświaty”. 

• Kapituła może również składać wniosek o przyznanie Statuetki pod warunkiem, że 
wystąpi z nim przynajmniej 5 jej Członków.   

• Kapituła podejmuje decyzje w obecności co najmniej 8 jej Członków. 
• Decyzje o przyznaniu nagrody po rozpatrzeniu wniosków podejmuje poprzez 

głosowanie Kapituła Nagrody. 

 

  3. Wniosek o przyznanie Statuetki mogą składać : 

- Dyrektor Szkoły 

- Rady Pedagogiczne 

- Rady Rodziców 

- Organy Prowadzące 

- Rodzice 

- Uczniowie 

4. Kandydatury do wyróżnień w postaci Statuetek należy złożyć  do 21 września 2019 roku 
w formie pisemnej na formularzu wniosku i przesłać na adres marketing@cb.szczecin.pl  

5. Wyłonienie nagrodzonych  osób i instytucji nastąpi do dnia 27 września 2019 roku  
a nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o nagrodzie. Informacja będzie 
również umieszczona na stronie Uczelni:  www.cb.szczecin.pl 

6. Laureat nagrody wraz ze statuetką „Feniks Oświaty” otrzymuję  dyplom uznania. 

7. Wręczenie nagrody odbywa się uroczyście podczas Międzynarodowej  Konferencji 
„Nowa Jakość w Edukacji” w Warszawie 3 października 2019 roku. DK KADR ul. 
Rzymowskiego 32 

8. Statuetka „Feniks Oświaty” może być przyznawana jednej osobie lub instytucji tylko 
jeden raz. 

9. Kryteria nagrody: 

Statuetka „Feniks Oświaty” może być przyznawana przede wszystkim za: 

- wprowadzanie innowacji do polskiej edukacji; 

mailto:marketing@cb.szczecin.pl
http://www.cb.szczecin.pl/


 

 
- czynny udział nauczycieli, rodziców, uczniów w kierunku nowoczesnych zmian w pracy 
placówek oświatowych; 

- podejmowanie różnorodnych działań na rzecz oświaty w Polsce (w obszarze prac 
naukowych czy publicystycznych); 

- wprowadzanie i realizacja autorskich programów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży; 

- działania na rzecz prospołecznego, obywatelskiego i patriotycznego wychowania; 

- działania przeciw różnym formom funkcjonowania aspołecznych sytuacji w szkołach. 

 

10.Postanowienia końcowe 

- prawo zmiany Regulaminu przysługuje członkom Kapituły w składzie nie mniejszym niż 8 
osób. 

- postanowienia Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 

- w sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje  Rektor Szczecińskiej Szkoły 
Wyższej Collegium Balticum  w Szczecinie . 

- sponsorem statuetki jest firma IT TIMELESS    http://www.it-timeless.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUETKI „FENIKS OŚWIATY”  

 

Nazwa i adres wnioskodawcy/kto zgłasza?/należy podać imię i nazwisko, pełną nazwę, numer 
telefonu, e-mail/ 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby lub pełna nazwa organizacji, instytucji, organizacji zgłaszanej do 
konkursu oraz uzasadnienie wyboru. 

/należy podać pełną nazwę, adres, numer telefonu, e-mail, WWW./ 
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………………………………………………………………………………………………… 
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