
 

 
Uchwała Nr 80/433/2016 

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 

Włodzimierza Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki 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 Włodzimierza 

Smutka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 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 Włodzimierzowi Smutkowi 
Panu …………………………………………………………………………………………… 

(imię lub imiona oraz nazwisko nauczyciela) 

23.08.1954 r. w Radomyślu Wielkim 
urodzonemu  ...............................................................................................................  

(data i miejsce urodzenia) 

 
37 lat 

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

 
      Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
      im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 

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

 
Dyrektor 

na stanowisku …………………………………………………………………………..  

wyróżniająca – 19.11.2015 r. 
………………………………………………………………………………………………….. 
(ostatnia ocena pracy nauczyciela – stwierdzenie uogólniające oraz data jej otrzymania) 
 

Nagroda Starosty – 2013 r., 2007 r., 2005 r., 2001 r. 
 ......................................................................................................................................  

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, dyrektora - rok otrzymania) 

 
Uzasadnienie:  

Pan mgr Włodzimierz Smutek funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli pełni od 1 grudnia 2006 r., sumiennie i wzorowo 

realizując powierzone zadania. Profesjonalnie organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę nad 

uczniami. Koordynuje prace związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz podnoszeniem 

przez nich kwalifikacji. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza kompetencje 

uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, takich jak: „Model edukacji zawodowej 

w Niemczech i w Kraju Saary”, „Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z 

fizyki”, „Ochrona danych osobowych”, „Ewaluacja programu nauczania”, „Motywacja Źródłem 

Sukcesów Ucznia w Szkole”, „Monitorowanie realizacji podstawy programowej w Szkole”. Dba o 

tworzenie dobrego klimatu do pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, co przyczynia się do 

podnoszenia jakości pracy szkoły. Dzięki jego staraniom wzbogacono ofertę edukacyjną szkoły 

wprowadzając nowe zawody, a w liceum ogólnokształcącym została utworzona klasa o edukacji 

wojskowej oraz oddział sportowy w sportach: karate, pływanie, strzelectwo sportowe; w 

technikum oddział sportowy w sporcie piłka nożna. Szkoła prowadzi zrównoważony proces 

edukacyjny dbając o właściwą relację pomiędzy dydaktyką a wychowaniem. Uczniowie szkoły 



 

każdego roku zostają laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i ogólnopolskich 

konkursów zawodowych. W latach 2010 - 2012, w rywalizacji drużynowej Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Budowlanych na szczeblu rejonowym uczniowie technikum zajmowali I miejsce na 

Podkarpaciu. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej każdego roku kwalifikują się do 30 

najlepszych uczniów w kraju w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”. W 2014 r. uczniowie zajęli I i 

II miejsce w Finale Centralnym XLII edycji tego turnieju. Od 4 lat zespoły lekkoatletyczne 

chłopców i dziewcząt awansują do krajowego Finału Ogólnopolskiego Korespondencyjnej Ligi 

Lekkoatletycznej. Od 2010 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej, 

zespoły dziewcząt i chłopców wygrywają ogólnopolskie zawody „Mistrzostwa Polski 

Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej”, „Mistrzostwa Polski w 

Krosie Strzeleckim” oraz „Mistrzostwa Polski w Wieloboju Obronnym”. Dzięki znaczącym 

sukcesom sportowym uczniów w roku szkolnym 2014/2015 szkoła zajęła VI miejsce w klasyfikacji 

szkół ponadgimnazjalnych Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

Każdego roku młodzież ZSP Nr 2 otrzymuje stypendia Prezesa Rady Ministrów, 

Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Stalowowolskiego, Stypendium za wybitne 

osiągnięcia naukowe w ramach programu „Nie zagubić talentu” oraz nagrodę Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” (w roku 2003 

i 2015).  W celu poprawy bazy lokalowej Pan Dyrektor podejmuje działania, w wyniku których 

wykonano szereg prac remontowych, wyposażono pomieszczenia dydaktyczne (doposażono 

pracownie przedmiotowe w nowoczesne środki dydaktyczne, audiowizualne i komputery) i 

odnowiono teren wokół szkoły. Od kilku lat baza lokalowa i infrastruktura szkoły, w tym baza 

sportowa jest  modernizowana i unowocześniana we współpracy z samorządem i dzięki 

znaczącym środkom pozyskiwanym z projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.    

Za zasługi w kreowaniu pozytywnego wizerunku wojska oraz wspieranie przedsięwzięć 

na rzecz obronności w regionie Podkarpacia w 2010 r. pan Włodzimierz Smutek uzyskał tytuł 

Wiarusa Podkarpackiego Wojska. Jest inicjatorem i organizatorem Święta Patrona Szkoły - tj. Dni 

Kościuszkowskich. W celu kultywowania tradycji kościuszkowskich szkoła nawiązała współpracę 

z Polską Fundacją Kościuszkowską, ze Stowarzyszeniem Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki 

w Warszawie oraz Fundacją im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. W 2009 r. szkoła została 

desygnowana na gospodarza Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Kościuszkowskich. W 2015 r. Pan 

Dyrektor otrzymał nagrodę specjalną Dyrektora Segmentu Edukacja wydawnictwa Wolters 

Kluwer w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor Szkoły. Nagroda ta została 

przyznana za śmiałe reagowanie na głos uczniów i stworzenie szkoły pozytywnego wyboru. 

Szkoła pod kierownictwem pana Włodzimierz Smutka zrealizowała 10 projektów finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z których największe to: „Szkoła dobrej 

edukacji - szansą na lepsze jutro”, „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania 

umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”,  „Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz 

projekt „Praktyki zawodowe – szansą na lepsze jutro”, który jest w trakcie realizacji o łącznej 

wartości ponad 4 mln zł. Dzięki ich realizacji pozyskano pomoce dydaktyczne dla szkoły, 

uczniowie bezpłatnie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, stażach, wyjazdach wakacyjnych, 

obozach naukowych, seminariach, nauczyciele brali udział w kursach i wycieczkach 

zawodoznawczych. Pozostałe projekty umożliwiły uczniom wyjazdy szkoleniowe, staże w 

przedsiębiorstwach, praktyki w kraju i za granicą, nauczycielom uczestnictwo w wykładach na 

wybranych uczelniach i stażach zawodowych. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie 

obowiązków wynikających z pracy zawodowej został uhonorowany: Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej (2009 r.) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2001 r.). Efektywne zarządzanie jednostką 

oraz wysokie osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w pełni 

zasługują na wyróżnienie pana dyrektora Włodzimierza Smutka 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) 
 

                                  
 


