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Zasady obejmowania 

honorowym patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

przedsięwzięć edukacyjnych 
 

1. Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oznacza honorową opiekę nad 

przedsięwzięciami edukacyjnymi organizowanymi na terenie województwa 

wielkopolskiego lub całego kraju.  

2. Pod pojęciem „przedsięwzięcie edukacyjne” należy rozumieć: olimpiady, konkursy, 

turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć 

uczniów. 

3.  Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia 

edukacyjne, które 

a) sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; 

b) kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną; 

c) doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży; 

d) służą prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów; 

e) charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową 

i organizacyjną; 

f) wyróżniają się szczególnymi walorami, m.in.: 

 wzorową realizacją polityki oświatowej państwa określoną przez Ministra 

Edukacji Narodowej, 

 długoletnią tradycją, nowatorstwem programowym, organizacyjnym 

lub metodycznym, 

 posiadają wybitne wartości wychowawcze, profilaktyczne, patriotyczne, 

społeczne lub wysoką rangę w środowisku. 

4. Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

przedsięwzięcia edukacyjnego mogą składać:  

a) szkoły i placówki; 

b) szkoły wyższe; 

c) organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę; 

d) fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty w uzasadnionych przypadkach. 

 

5. Wniosek organizatora o objęcie przedsięwzięcia edukacyjnego honorowym 

patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powinien być złożony na co 

najmniej miesiąc przed planowanym przedsięwzięciem. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpatrzenie wniosku 

złożonego w terminie późniejszym niż określony wyżej.  

Wnioski należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 61-716 Poznań 

ul. Kościuszki 93, z dopiskiem na kopercie „HONOROWY PATRONAT”. 
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6. Wzór wniosku 

7. Wnioski rozpatrywane będą w terminie 20 dni od daty ich wpływu do Kuratorium 

Oświaty w Poznaniu. 

8. Wnioskodawca otrzyma pisemną informację o objęciu lub o odmowie objęcia 

przedsięwzięcia edukacyjnego honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

9. Objęcie honorowym patronatem jest równoznaczne z: 

a) możliwością umieszczenia takiej informacji w materiałach informacyjnych 

danego przedsięwzięcia edukacyjnego oraz na plakatach, ogłoszeniach 

prasowych, zaproszeniach; 

b) promocją przedsięwzięcia edukacyjnego poprzez publikację na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, po wcześniejszym przesłaniu 

pocztą elektroniczną odpowiednich danych przez organizatora; 

c) ewentualnym świadczeniem innej pomocy określonej przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty udzielanej według odrębnych zasad. 

10. W uzasadnionych przypadkach Wielkopolski Kurator Oświaty może cofnąć w każdym 

czasie decyzję o objęciu honorowym patronatem przedsięwzięcia edukacyjnego. 
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