
 

Uchwała Nr 80/432/2016  

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 10 marca 2016 r. 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej 

za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla 

Mariusza Potasza dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN  w Stalowej Woli. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm. ), art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm. ) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078) - Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

  

§ 1 

Występuje się z wnioskiem o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za wybitne 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Mariusza Potasza 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej 

Woli. 

 

§ 2 

Wniosek o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Stalowowolskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 Janusz Zarzeczny 
 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 



 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej  
za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej 

 

mgr Mariuszowi Krzysztofowi Potaszowi 

Panu  ............................................................................................................................   
 (imię lub imiona oraz nazwisko nauczyciela) 

 

01.05.1967 r. w Stalowej Woli 
urodzonemu  ...............................................................................................................  

(data i miejsce urodzenia) 

 
24 lata  

 ......................................................................................................................................  
(staż pracy w szkole) 

 
                         Zespole Szkół Ogólnokształcących  

                            Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej 
Woli  

zatrudnionemu w ........................................................................................................  
      (nazwa szkoły/placówki, miejscowość) 

 
Dyrektor 

na stanowisku  ............................................................................................................  
 

wyróżniająca – 16.02.2016 r. 
 ......................................................................................................................................  

(ostatnia ocena pracy nauczyciela – stwierdzenie uogólniające oraz data jej otrzymania) 
 

Nagroda Kuratora Oświaty – 2006 r., 

Nagroda Starosty – 2014 r., 2008 r., 2003 r., 2001 r. 

 ......................................................................................................................................  
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora - rok otrzymania) 
 

Uzasadnienie:  

     Pan mgr Mariusz Potasz funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum 

Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli pełni od 3 września 2001 r. Jest dyrektorem, który 

wspiera nauczycieli w realizacji nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, metodycznych                             

i organizacyjnych. Dzięki tym działaniom zdawalność egzaminu maturalnego od wielu lat wynosi 

97-100 %. Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich i okręgowych 

olimpiadach przedmiotowych, konkursach tematycznych, sportowych. W latach 2011-2015 

18 uczniów zostało finalistami, a 2 laureatami olimpiad przedmiotowych, realizowanych pod 

auspicjami MEN. Szkoła aktualnie szczyci się tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” i „Srebrnej Szkoły 

2016” nadawanym przez Wydawnictwo Perspektywy szkołom należącym do grona najlepszych 

szkół w kraju. Corocznie szkolne zespoły artystyczne zdobywają tytuł finalisty bądź laureata  



 

w  wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”, w kategorii teatr i  kabaret 

oraz w kategorii zespołów muzycznych. Licealiści zdobywają również wyróżnienia i  nagrody 

w  zawodach sportowych, m.in. w Wojewódzkiej Licealiadzie, w następujących dyscyplinach: 

piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekka atletyka, pływanie, biegi przełajowe. Szkoła od lat 

znajduje się w gronie 3 najlepszych szkół w powiatowej rywalizacji sportowej szkół 

ponadgimnazjalnych – wyprzedzając szkoły, które prowadzą kształcenie w klasach sportowych.  

Mariusz Potasz inicjuje przyznawanie stypendiów socjalnych fundowanych przez Radę Rodziców 

dla najbardziej potrzebujących uczniów. Efektem jego troski o uczniów jest także uzyskanie przez 

9 uczniów stypendium w ramach Programu wspierania uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić 

talentu” oraz przez 59 uczniów stypendium z „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach PO KL. W latach 2011 - 2013 

pod nadzorem Pana Dyrektora realizowany był program partnerskiej wymiany szkół ze szkołami 

z Niemiec, Turcji, Holandii i Danii w ramach Programu Sokrates Comenius, którego motywem 

przewodnim były „Regionalne sporty w Europie”. Od 2005 r. koordynuje przyjazd wolontariuszy 

organizacji WordTeach związanych z Harvard Uniwersity, którzy prowadzą bezpłatne zajęcia                                 

z j. angielskiego dla młodzieży w okresie wakacji. W ramach programu „Bliżej siebie” w 2009 r. 

szkoła nawiązała współpracę z jedną ze szkół w Izraelu, której młodzież (około 140 uczniów) 

trzykrotnie odwiedziła liceum (2009 r., 2012 r., 2014 r.). W ramach pięcioletniej umowy                               

z Instytutem Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego szkoła jako jedna z nielicznych 

szkół na Podkarpaciu realizuje program warsztatów z matematyki i fizyki dla grupy 90 uczniów 

prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu. Opracowane pod nadzorem pana 

Dyrektora projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 212 772,94 zł, podnoszą jakość 

kształcenia i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły. Pan Mariusz Potasz ukończył liczne kursy                

i szkolenia, m.in.: „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu 

zarządzania i kreowania wizerunku szkoły”, „Kurs komputerowy - Arkusz Optivum I”, „Bliżej 

Siebie” - polsko - izraelskie seminarium realizowane w ramach projektu „Zachować pamięć. 

Historia i kultura dwóch narodów”, „Seminarium Nauczania o Holokauście - Yad Vashem 

Jerozolima”’, „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi” oraz „Wdrażanie dziennika UONET+”. Pod opieką dyrektora rozwinął się 

wolontariat współpracujący ze Stowarzyszeniem „Integracja”, w ramach którego rówieśnicy 

przygotowują licealistów do przeciwstawiania się patologiom i zagrożeniom w ramach programów 

„Chrońmy młodość”, „Szansa w aktywności” oraz „Człowiek aktywny nie jest agresywny”.  

We współpracy z Monarem realizowane są programy profilaktyczne dotyczące uzależnień                      

od narkotyków i dopalaczy. W ostatnich latach uczniowie aktywnie uczestniczą w ogólnopolskim 

programie „Mam Haka na Raka”. Efektem tych działań jest uzyskanie przez szkołę Certyfikatu 

„Szkoły Promującej Zdrowie”. Dzięki jego staraniom zmodernizowano bazę szkoły (w tym ze 

środków zewnętrznych), m. in. wykonano termomodernizację budynku, tj. remont CO, 

docieplenie, remont elewacji dachu, zakończono remont sanitariatów uczniowskich, trwa 

sukcesywna wymiana oświetlenia i modernizacja sprzętu informatycznego. W bibliotece szkolnej 

działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, a szkoła ma dostęp do Internetu – Free 

WiFi Spot. Z jego inicjatywy szkoła, jako pierwsza w Powiecie Stalowowolskim wdrożyła 

wyłącznie dziennik elektroniczny. Na podstawie raportu z ewaluacji całościowej przeprowadzonej 

w szkole w dniach 17-24.02.2015 r. przez zespół ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

obszar „zarządzanie szkołą” uzyskał poziom A, jako najwyższy poziom wypełniania wymagań 

przez szkołę. Pana Mariusza Potasza cechuje wrażliwość społeczna, duże zaangażowanie 

w życie szkoły i na rzecz środowiska lokalnego, a także znakomity talent organizacyjny oraz 

wiedza dotycząca szeroko pojętych problemów edukacyjnych. W nagrodę za wzorowe 

i  wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych został uhonorowany Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej (2011 r.) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2005 r.). Efektywne 

zarządzanie szkołą oraz wybitne osiągnięcia pana Mariusza Potasza w zakresie pracy 



 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zasługują na wyróżnienie jakim jest Nagroda Ministra 

Edukacji Narodowej. 

 

Organ sporządzający wniosek: 
 
Stalowa Wola, 2016-03-10     
 Janusz Zarzeczny 
 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

(miejscowość i data)              (pieczęć)                                     (podpis i pieczątka) 

 
 
Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty: 

 
 
 (miejscowość i data)   (pieczęć)                               (podpis i pieczątka) 

 


