
załącznik do zarządzenia Nr 41/2016 

Lubuskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 16 czerwca 2016 r. 

PROCEDURA 

OBEJMOWANIA PATRONATEM LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

KONKURSÓW, TURNIEJÓW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

ORAZ WYRAŻANIA ZGODY NA PATRONAT HONOROWY  

LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

 

§ 1. Lubuski Kurator Oświaty może obejmować patronatem konkursy, turnieje, przeglądy 

i inne przedsięwzięcia organizowane przez przedszkola, szkoły, placówki, stowarzyszenia lub 

inne instytucje wspierające działalność edukacyjną, których adresatem są uczniowie, 

wychowankowie lub nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego. 

 

§ 2. Patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty jest formą wyróżnienia i aprobaty dla 

podejmowanych działań posiadających znaczące walory edukacyjne, wychowawcze oraz 

organizacyjne, przyczyniających się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań dzieci 

i młodzieży, a także wspierających nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych. 

 

§ 3. Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte konkursy, turnieje, 

przeglądy, projekty i inne przedsięwzięcia, które: 

1) mają zasięg co najmniej międzyszkolny; 

2) są organizowane jednorazowo lub cyklicznie (tzn. w każdym kolejnym roku szkolnym 

w określonym terminie); 

3) nie mają charakteru komercyjnego. 

 

§ 4. 1. Lubuski Kurator Oświaty może wyrazić zgodę na patronat honorowy w przypadku 

przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej wojewódzkim, które tematycznie związane jest 

z edukacją i wychowaniem lub polityką oświatową państwa (województwa), a jego adresatem 

są wyłącznie (lub między innymi) uczniowie, nauczyciele, pracownicy oświatowi lub 

przedstawiciele innych społeczności z terenu województwa lubuskiego.  

2. Zgoda na patronat honorowy Lubuskiego Kuratora Oświaty jest równoznaczna 

z udzieleniem poparcia i aprobatą dla danego przedsięwzięcia. 

 

§ 5. Organizatorzy konkursów, turniejów, przeglądów i innych przedsięwzięć ubiegający 

się o patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty lub o patronat honorowy Lubuskiego Kuratora 

Oświaty nad danym przedsięwzięciem powinni złożyć wniosek w tej sprawie (wzór wniosku 

stanowi załącznik do procedury). 

 

§ 6. Wniosek w sprawie patronatu oraz patronatu honorowego winien zawierać 

w szczególności: 

1) pełną nazwę i adres organizatora (szkoły, instytucji, itp.) ze wskazaniem  osoby 

reprezentującej organizatora; 

2) pełną nazwę konkursu, turnieju, przeglądu lub innego przedsięwzięcia; 

3) czas trwania, miejsce, termin, zasięg i częstotliwość organizacji przedsięwzięcia; 

4) opis celowości i spodziewanych efektów; 

5) wskazanie adresata przedsięwzięcia; 

6) wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięcia; 

7) krótki opis dotyczący przebiegu i organizacji przedsięwzięcia. 

 

§ 7. Organizator jest zobowiązany załączyć do wniosku: 



1) regulamin konkursu/turnieju/przeglądu lub 

2) program przedsięwzięcia i harmonogram działań podpisany przez dyrektora 

szkoły/placówki, a w przypadku innego organizatora podpisany przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania. 

 

§ 8. Wniosek należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 

66-400 Gorzów Wielkopolski lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim (ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski) w terminie nie później 

niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia.  

 

§ 9. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5-7 lub został złożony 

po terminie, nie będzie rozpatrywany.  

 

§ 10. Przed wyrażeniem zgody na objęcie przedsięwzięcia patronatem Lubuskiego 

Kuratora Oświaty lub patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty, rozpatrujący 

wniosek pracownik Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim może zwrócić się 

do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień. Jeżeli 

organizatorem jest szkoła lub placówka podlegająca nadzorowi pedagogicznemu Lubuskiego 

Kuratora Oświaty, zastrzega on sobie prawo do wnoszenia uwag dotyczących regulaminu lub 

organizacji przedsięwzięcia. 

 

§ 11. Lubuski Kurator Oświaty wyraża pisemną zgodę na objęcie przedsięwzięcia 

patronatem lub patronatem honorowym.  

 

§ 12. Organizator w terminie do 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku do kuratorium 

oświaty otrzymuje pisemną informację od Lubuskiego Kuratora Oświaty o wyrażeniu zgody 

na objęcie przedsięwzięcia patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty lub o wyrażeniu zgody 

na patronat honorowy Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 13. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych zgoda na objęcie patronatem Lubuskiego 

Kuratora Oświaty lub patronatem honorowym będzie przyznawana każdorazowo na jedną 

edycję. Lubuski Kurator Oświaty może nie wyrazić zgody na patronat honorowy lub 

na objęcie patronatem kolejnej edycji przedsięwzięcia, jeżeli organizator nie zastosował się 

do postanowień § 18. 

 

§ 14. Organizator przedsięwzięcia, które Lubuski Kurator Oświaty objął patronatem lub 

wyraził zgodę na patronat honorowy jest zobowiązany do poinformowania 

współorganizatorów oraz uczestników przedsięwzięcia o przyznanym wyróżnieniu, poprzez: 

1) zamieszczenie stosownej informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia; 

2) zamieszczenie logo Lubuskiego Kuratora Oświaty na dyplomach, zaświadczeniach, 

folderach; 

3) zastosowanie innej formy przekazu informacji. 

 

§ 15. Organizator, który otrzymał zgodę na objęcie przedsięwzięcia patronatem 

Lubuskiego Kuratora Oświaty ma prawo: 

1) do publikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 

informacji dotyczących danego przedsięwzięcia zgodnie z procedurą postępowania 

w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wielkopolskim 



2) do ubiegania się o udział przedstawiciela Lubuskiego Kuratora Oświaty w pracach 

komisji konkursowej, jury, itp. 

 

§ 16. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy Lubuskiego Kuratora 

Oświaty może wystąpić o zamieszczanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Gorzowie Wielkopolskim informacji dotyczących danego przedsięwzięcia zgodnie 

z procedurą postępowania w sprawie publikowania informacji na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

§ 17. Objęcie patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty konkursu, turnieju, przeglądu lub 

innego przedsięwzięcia lub wyrażenie zgody na patronat honorowy Lubuskiego Kuratora 

Oświaty nie jest jednoznaczne ze wsparciem finansowym działań podejmowanych przez 

organizatora oraz fundowaniem nagród dla uczestników. 

 

§ 18. Organizator przedsięwzięcia realizowanego pod patronatem Lubuskiego Kuratora 

Oświaty lub patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty w terminie 30 dni od jego 

zakończenia powinien przekazać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 

protokół/sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia o objętości nie większej niż kartka 

formatu A4, z podaniem numeru sprawy, pod którym została wydana zgoda na patronat 

honorowy lub objęcie patronatem. 

 

§ 19. Udział Lubuskiego Kuratora Oświaty lub jego przedstawiciela w konkursach, 

turniejach, przeglądach i przedsięwzięciach objętych patronatem Lubuskiego Kuratora 

Oświaty lub patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty jest możliwy:  

1) po przekazaniu zaproszenia; 

2) w związku z założeniami regulaminu (np. przedstawiciel komisji konkursowej); 

3) w związku z funkcją nadzorującą. 

 

§ 20. Lubuski Kurator Oświaty może cofnąć objęcie patronatem lub zgodę na patronat 

honorowy, o czym informuje organizatora pisemnie.  

 

§ 21. Cofnięcie przez Lubuskiego Kuratora Oświaty objęcia patronatem lub zgody 

na patronat honorowy zobowiązuje organizatora przedsięwzięcia do bezzwłocznej rezygnacji 

z posługiwania się logo Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz materiałami informującymi 

o patronacie Lubuskiego Kuratora Oświaty lub patronacie honorowym Lubuskiego Kuratora 

Oświaty. 


