
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 1450/2021 

Prezydenta m.st. Warszawy 

z 13 sierpnia 2021 r. 

Regulamin przyznawania 

Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka 

 

Preambuła 

Miasto stołeczne Warszawa w uznaniu zasług wybitnego obywatela Warszawy ustanawia 

Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.  

Janusz Korczak autorytet pedagogiczny, jest jednym z przewodników dla warszawskiego samorządu 

w dziedzinie wychowania, jego dziedzictwo stanowi punkt odniesienia i źródło inspiracji dla 

formułowania celów stawianych przed warszawską oświatą.  

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. 

Warszawy. Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz 

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.      

§ 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Ustanowienie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, zwanej dalej 

„Nagrodą”, ma na celu podniesienie rangi wychowania w szkołach, przedszkolach i innych 

placówkach, zwanych dalej placówkami. 

2. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy co roku we wrześniu ogłasza priorytet wychowawczy na 

dany rok. 

3. Nagroda ma charakter finansowy. 

4. W celu wyłonienia laureatów Nagrody zostaje przeprowadzony konkurs, którego warunki są 

zapisane w niniejszym Regulaminie. 

5. Nagroda skierowana jest do placówek, które swój system wychowawczy tworzą w sposób spójny, 

świadomy i twórczy. 

6. Organizatorem Nagrody jest m.st. Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”. 

7. Obsługę organizacyjną i wsparcie merytoryczne konkursu zapewnia Biuro Edukacji Urzędu m.st. 

Warszawy. 

8. Szczegółowe założenia: 

1) uwzględnianie w działalności wychowawczej praw dziecka i praw ucznia/wychowanka; 



2 
 

2) stosowanie w praktyce placówki współczesnych metod i poszukiwań wychowawczych 

inspirowanych pedagogiką korczakowską, adaptowanych do dzisiejszych warunków i specyfiki 

pracy placówki;  

3) program wychowawczy budowany z uwzględnieniem: 

a) diagnozy środowiska wychowawczego (rozpoznanie problemów i wyzwań, sukcesy i porażki 

wychowawcze, skuteczne metody wychowawcze, potrzeby 

b) i oczekiwania uczniów/wychowanków, potrzeby rodziców oraz potrzeby nauczycieli, z 

uwzględnieniem funkcjonowania w zmianach i kryzysach), 

c) analizy potrzeb rozwojowych uczniów/wychowanków, 

d) rozpoznania potencjału twórczego i uzdolnień uczniów/wychowanków, 

e) wzmacniania poczucia własnej wartości i samoakceptacji uczniów/wychowanków, 

f) uczniów/wychowanków, partnerstwa wychowawców oraz rodziców, 

g) poszanowania autonomii uczniów/wychowanków, 

h) samorządności środowiska wychowawczego, 

i) akceptacji i poszanowania różnorodności, 

4) kierunki pracy: 

a) tworzenie przyjaznego środowiska wychowawczego, sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi uczniów/wychowanków, 

b) wzmacnianie potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej (samowychowanie), 

c) rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak: kreatywność i innowacyjność, krytyczne 

myślenie i rozwiązywanie problemów, komunikowanie się, umiejętność pracy w grupie, 

d) promowanie działań mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, otwarcie 

placówki na środowisko lokalne, 

e) kształtowanie kompetencji międzykulturowych, postaw otwartości i dialogu, 

f) uwzględnienie w działalności wychowawczej dziedzictwa kulturowego Warszawy, w tym jej 

wielokulturowości, 

g) wzmacnianie wrażliwości i empatii wychowawczej nauczycieli, 

h) doskonalenie nauczycieli w zakresie kompetencji wychowawczych. 

9. Warunkiem ubiegania się o przyznanie Nagrody jest przesłanie drogą elektroniczną 

wydrukowanego formularza zgłoszeniowego wygenerowanego z systemu ankietowego, na 

zasadach opisanych w § 4. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. O Nagrodę ubiegać się mogą mające siedzibę na terenie m.st. Warszawy: przedszkola, szkoły oraz 

inne placówki dla dzieci i młodzieży (publiczne i niepubliczne), zwane dalej „Uczestnikami 

konkursu”. 

2. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach: 

1) Przedszkola; 

2) szkoły podstawowe; 

3) szkoły ponadpodstawowe, 

4) inne placówki dla dzieci i młodzieży. 
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§ 3. CZAS TRWANIA 

1. Konkurs organizowany jest corocznie.  

2. Zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną do 15 lipca każdego 

roku. W przypadku, gdy termin przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela) przesuwa się 

go, na następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych. 

3. Działania opisywane w formularzu zgłoszeniowym dotyczą ostatniego roku szkolnego. 

§ 4. REALIZACJA KONKURSU 

1. O Nagrodę należy aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w 

systemie ankietowym pod adresem https://ankietybe.um.warszawa.pl: 

1) dostęp do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej mają placówki prowadzone przez 

m.st. Warszawę; 

2) placówki niepubliczne, które chcą wziąć udział w konkursie wysyłają zgłoszenie tego faktu na 

adres: ankiety@edu.um.warszawa.pl; 

3) zgłoszenie musi zawierać: 

a) pełną nazwę jednostki składającej aplikację, 

b) adres, 

c) imię i nazwisko wypełniającego formularz zgłoszeniowy oraz jego adres e-mailowy; 

4) na podstawie zgłoszenia placówka niepubliczna otrzyma dostęp do systemu ankietowego, co 

umożliwi jej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

2. Formularz zgłoszeniowy składa się z części informacyjnej (dane placówki) oraz merytorycznej, 

którą stanowią pola dotyczące zakresów/obszarów działalności wychowawczej będących 

kryteriami konkursowymi. 

3. Placówka, ubiegająca się o Nagrodę, po wypełnieniu wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w 

systemie ankietowym, powinna go zapisać i wydrukować. Podpisaną przez dyrektora placówki 

wersję papierową należy, zeskanować a następnie przesłać na adres e-mail 

nagroda.korczakowska@eduwarszawa.pl w terminie określonym w § 3 ust. 2. 

4. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Aktualne informacje związane z Nagrodą są umieszczane m.in. na stronie internetowej Biura 

Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. 

6. Nominowanych do Nagrody, w poszczególnych kategoriach konkursowych, o których mowa w § 2 

ust. 2, wyłania Kapituła, na zasadach opisanych w § 6. 

7. Uroczysta Gala wręczenia Nagród odbywa się co roku w październiku. Termin ten został wybrany 

dla upamiętnienia otwarcia 7 października 1912 r. Domu Sierot, który został założony przez 

Janusza Korczaka. 

https://ankietybe.um.warszawa.pl/
mailto:ankiety@edu.um.warszawa.pl
mailto:nagroda.korczakowska@eduwarszawa.pl
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8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przesłanych dokumentów, w celach 

promocyjnych związanych z Warszawską Nagrodą Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. 

9. Listy laureatów publikowane są m.in. na stronach internetowych: Urzędu m.st. Warszawy, Biura 

Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 

Szkoleń. 

§ 5. KAPITUŁA KONKURSU 

1. Członkami Kapituły są: 

1) przedstawiciele Muzeum Warszawy oraz Korczakianum (2 osoby); 

2) przedstawiciel Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (1 osoba); 

3) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (1 osoba); 

4) przedstawiciel Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (1 osoba); 

5) eksperci z dziedziny pedagogiki, rekomendowani przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 

(4 osoby). 

2. Kapituła ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. 

3. Po analizie formularzy zgłoszeniowych Kapituła rekomenduje Prezydentowi m.st. Warszawy 

laureatów do Nagrody. 

4. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może rekomendować Prezydentowi m.st. Warszawy 

dodatkowe wyróżnienia. 

5. Kapituła może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące treści zawartych w złożonym 

formularzu zgłoszeniowym. 

6. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Prezydent m.st. Warszawy. 

§ 6. Zasady oceny wniosku o Nagrodę  

1. Ocena wniosków składa się z części formalnej i części merytorycznej. Część formalna oceny 

dokonywana jest przez pracowników Biura Edukacji. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez 

Kapitułę i odbywa się w dwóch etapach. 

2. Ocena formalna rozpoczyna się po upływie terminu składania wniosków, określonym w 

Regulaminie konkursu, czyli po 15 lipca. Po zakończeniu oceny formalnej, do 31 lipca, Kapituła 

otrzymuje elektroniczną wersję wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. 

3. Ocena merytoryczna przebiega w oparciu o założenia określone w §1 ust. 9 niniejszego 

Regulaminu. 

4. Do zadań Kapituły należy przede wszystkim: 

1) ocena wniosków pod względem merytorycznym; 

2) przedstawienie Prezydentowi m.st. Warszawy listy placówek rekomendowanych do Nagrody w 

każdej z kategorii. 
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5. Ocena merytoryczna odbywa się w dwóch etapach: 

I etap 

1) ocena wniosków przez Kapitułę rozpoczyna się po 31 lipca; 

2) członkowie Kapituły indywidualnie dokonują wstępnej weryfikacji i oceny wniosków, poprzez 

przyznanie punktów, maksymalnie po 10 punktów za każdy obszar: podmiotowość, 

samorządność i akceptacja różnorodności, uzdolnienia, prawa dziecka, postawy nauczycieli, 

rozwiązywanie problemów wychowawczych, wnioski na przyszłość łącznie nie więcej niż 70 

punktów; 

3) członkowie Kapituły indywidualnie dokonują wstępnej oceny wniosków (na zbiorczym 

zestawieniu przygotowanym przez Biuro Edukacji), która będzie brana pod uwagę podczas 

posiedzenia w II etapie i do 15 września przesyłają do Biura Edukacji; 

4) zestawienie zbiorcze punktacji z I etapu, będzie przesłane do Kapituły nie później niż na 7 dni 

przed posiedzeniem; 

II etap 

1) ocena wniosków dokonywana jest na posiedzeniu, które odbywa się nie później niż miesiąc 

przed terminem wręczenia Nagród; 

2) Kapituła pracuje w składzie, co najmniej połowy pełnego składu osobowego; 

3) członkowie na pierwszym posiedzeniu Kapituły wybierają Przewodniczącego, który prowadzi 

każde kolejne posiedzenie; 

4) w przypadku równej punktacji przy ocenie wniosków, głos decydujący ma Przewodniczący 

Kapituły; 

5) w posiedzeniu uczestniczy przedstawiciel Biura Edukacji; 

6) wszyscy obecni na posiedzeniu zobowiązani są do zachowania poufności obrad; 

7) wybór pretendentów do Nagrody, w każdej z kategorii konkursowych, dokonywany jest 

spośród wniosków, które osiągnęły najwyższą punktację; 

8) z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół i lista obecności. 

§ 7. NAGRODY 

1. W każdej z kategorii tj. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, inne placówki 

dla dzieci i młodzieży, jest przyznawana jedna nagroda w formie środków pieniężnych w 

wysokości 5 000 zł. Laureat konkursu otrzymuje również statuetkę Warszawskiej Nagrody 

Wychowawczej imienia Janusza Korczaka oraz dyplom Prezydenta m.st. Warszawy w uznaniu 

zasług w sferze wychowania. 

2. Placówki które uzyskały wyróżnienie, otrzymują statuetkę Warszawskiej Nagrody Wychowawczej 

imienia Janusza Korczaka oraz dyplom Prezydenta m.st. Warszawy w uznaniu zasług w sferze 

wychowania. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu konkursu. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 


