
Załącznik do uchwały nr ...................... 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia ...................................................... 

 
 

 
Uchwała nr ……./21 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia ……………. 2021 r. 

 

w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” 

  
Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194) - uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zorganizowanie konkursu „Edukreator na Mazowszu”, zwanego dalej 

„Konkursem”. 
2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród w Konkursie określa Regulamin 

konkursu „Edukreator na Mazowszu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  
 

§ 2. 
Wysokość środków przeznaczonych na Konkurs ustala Sejmik Województwa Mazowieckiego 
w uchwale budżetowej na dany rok. 
 

§ 3. 
Traci moc uchwała nr 113/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r.  
w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6273, z 2018 r.  
poz. 6477, z 2019 r. poz. 6855 oraz z 2020 r. poz. 7024). 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 
Departament Kultury, Promocji i Turystyki realizuje konkurs „Edukreator na Mazowszu”,  

w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015 – 2022  

Pole Strategiczne D: Kreatywność – motor rozwoju, Cel strategiczny D.3.1: Edukacja wbrew 

schematom. 

Konkurs „Edukreator na Mazowszu” ma za zadanie wspieranie działań pedagogicznych 

sprzyjających rozwojowi twórczego myślenia wśród młodych ludzi. Szczególne znaczenie będzie miało 

tu połączenie edukacji kreatywnej z elementami kulturotwórczymi, upowszechnianiem dziedzictwa 

narodowego i ochroną kultury. Konkurs jest propozycją rozwiązania problemu braku edukacji  

dla kreatywności, zdiagnozowanego podczas analiz rozwoju kultury w województwie mazowieckim. 

W konkursie mogą brać udział nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa mazowieckiego. Konkurs obejmuje 

cztery kategorie konkursowe z podziałem uwzględniającym lokalizację szkoły zgłaszanej do konkursu  

lub z której zgłaszany jest nauczyciel (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20 tys. 

mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców): 

1) Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej; 

2) Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej; 

3) Kreatywna szkoła podstawowa; 

4) Kreatywna szkoła ponadpodstawowa. 

Z uwagi na intensywny rozwój projektu oraz rosnące zainteresowanie potwierdzone 

zwiększającą się rokrocznie liczbą wniosków, Departament zdecydował o włączeniu konkursu 

„Edukreator na Mazowszu” do katalogu zadań własnych Departamentu.  

Departament Kultury, Promocji i Turystyki opracował Regulamin konkursu „Edukreator  

na Mazowszu”. Regulamin określa m. in.: kategorie konkursowe, warunki uczestnictwa, tryb składania  

i rozpatrywania kart zgłoszeń w Konkursie, tryb pracy Komisji, oraz sposób ogłoszenia wyników 

Konkursu i przyznania nagród. 

Planuje się, aby wysokość nagród finansowych wynosiła po 5 000 zł dla zwycięzców  

w kategorii Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej oraz Kreatywny nauczyciel szkoły 

ponadpodstawowej i po 10 000 zł dla zwycięzców w kategorii Kreatywna szkoła. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego będzie w ramach poszczególnych edycji określał kwotę przedmiotowej nagrody.  

Podjęcie nowej uchwały w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” pozwoli  

na zapewnienie czytelności norm prawnych i uniknięcie kolejnej zmiany uchwały nr 113/17 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie  konkursu „Edukreator na Mazowszu” 

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6273, z 2018 r. poz. 6477, z 2019 r. poz. 6855, z 2020 r. poz. 7024). 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Mazowieckiego wnosi o podjęcie uchwały  

w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu”. 


