
 

Uchwała Nr 80/434/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 10 marca 2016 r. 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora 

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

Piotra Żyjewskiego dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej 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 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 6 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 Podkarpackiego Kuratora Oświaty za 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Piotra Żyjewskiego 

dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej 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 Podkarpackiego Kuratora Oświaty  
za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

mgr inż. Piotrowi Żyjewskiemu 
Panu  ............................................................................................................................  

(imię lub imiona oraz nazwisko nauczyciela) 

09.08.1958 r. w Stalowej Woli 
urodzonemu  ...............................................................................................................  

(data i miejsce urodzenia) 

 
26 lat 

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

 
                                 Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 

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

 
Dyrektor 

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

wyróżniająca – 29.05.2015 r. 
………………………………………………………………………………………………….. 
(ostatnia ocena pracy nauczyciela – stwierdzenie uogólniające oraz data jej otrzymania) 

 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 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 Piotr Żyjewski od 1 września 2009 r. jest dyrektorem Centrum Edukacji 
Zawodowej w Stalowej Woli, jednostki oświatowej powstałej przez włączenie do Zespołu Szkół Nr 
4 w Stalowej Woli Centrum Kształcenia Praktycznego. Będąc doświadczonym dyrektorem oraz 
dobrym organizatorem pracy doskonale zrealizował „Strategię rozwoju szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego w latach 2007-2013 w Powiecie Stalowowolskim”. Zapewnia prawidłowy 
i wszechstronny rozwój placówki. Posiada uzdolnienia menedżerskie, które efektywnie 
wykorzystuje, by placówka gwarantowała bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania 
i  opieki. Jego troską jest tworzenie dobrego klimatu do pracy zarówno dla uczniów jak 
i  nauczycieli, co przyczynia się do podnoszenia jakości pracy placówki, o czym świadczą 
wysokie lokaty w prestiżowym  rankingu Tygodnika Perspektywy: 169 miejsce w kraju i 13 
miejsce w województwie podkarpackim w 2015. Sukcesy uczniów również stanowią o jej jakości. 
I tak w 2013 r.: tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych uzyskało 3 uczniów, tytuł finalisty 
Olimpiady Innowacji Technicznych 3 uczniów, tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 

1 uczeń, tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 1 uczeń i tytuł finalisty Konkursu 
Ogólnopolskiego „Z poprawną polszczyzną na co dzień” PAN  1 uczeń. W 2014 r.: tytuł laureata 
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości uzyskał 1 uczeń i tytuł finalisty Olimpiady 



 

Innowacji Technicznych i Wynalazczości 1 uczeń. Od wielu lat w Centrum Edukacji Zawodowej 
organizowane są koncerty charytatywne. W czasie koncertu zorganizowanego 17.02.2015 r. na 
rzecz chorych nauczycieli CEZ zebrano kwotę około 12 500,00 zł. W 2016 r. podczas 
jubileuszowego XV koncertu zebrano kwotę 12 236,00 zł na rzecz Domu Dziecka w Stalowej Woli 
i Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. Efektem tych działań jest uzyskanie przez 
szkołę tytułu „Wiarygodna szkoła”, jako wyróżnienie dla szkoły, która dzięki właściwemu 
poziomowi nauczania osiąga wysoki poziom kształcenia oraz zapewnia właściwą bazę oraz 
bezpieczeństwo swoim uczniom, a także „Srebrna  Tarcza” w rankingu tygodnika Perspektywy, 
jako technikum spośród 300 najlepszych techników w Polsce. W dniu 09.04.2015 r. Centrum 
Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli otrzymało Nagrodę Ministra Gospodarki za szczególne 
osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę w procesie 
kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej 
zostały uruchomione nowe zawody w technikum i zasadniczej szkole zawodowej, zgodnie 
z potrzebami i oczekiwaniami młodzieży: technik usług fryzjerskich, technik mechanik lotniczy, 
technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik 
mechatronik, technik urządzeń dźwigowych, operator obrabiarek skrawających, lakiernik, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy. Ponadto projekty 
opracowywane pod nadzorem Pana Dyrektora uzyskują dofinansowanie Unii Europejskiej. 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano następujące projekty: w latach 
2008-2012 projekt „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów 
szkół Polski Wschodniej” o wartości 360 007,34 zł, w latach 2011 - 2013 projekt „Rozwój 
kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia warunkiem rozwoju 
przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” o wartości 1 658 580,00 zł, w latach 2013-2015 projekt 
„Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” o wartości 
996 874,60 zł oraz w latach 2012-2015 projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” o wartości 
2 247 449,60 zł (koordynator powiatowy). W ramach opracowanego pod nadzorem pana 
Dyrektora projektu pn. „Regionalne  Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 
– Powiat Stalowowolski”, w latach 2010-2014 została zmodernizowana baza dydaktyczna CEZ – 
zakupiono nowoczesny sprzęt, maszyny i urządzenia oraz wyremontowano pomieszczenia na 
kwotę 12 885 320,43 zł. Z inicjatywy pana Dyrektora w latach 2014-2015 szkoła realizowała 
wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną projekt „Z WAT nauka jest fascynująca” o wartości 
20 000,00 zł, jako jedna z 15 szkół technicznych w Polsce. Szkoła brała również udział 
w  projekcie systemowym „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 
nowoczesnej szkoły”, o wartości dla szkoły 8 147,00 zł, realizowanym przez MEN w partnerstwie 
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, a także w projekcie „Kariera 
inżyniera” realizowanym przez Politechnikę Rzeszowską, w ramach którego uczniowie CEZ biorą 
udział w bezpłatnych zajęciach dydaktycznych realizowanych przez Wydział Elektrotechniki 
i  Informatyki. Szkoła kierowana przez pana Piotra Żyjewskiego bierze również udział w unijnych 
programach wymiany młodzieży: w latach  2010-2012 program Sokrates, projekt pt. „Inni i my” 
o wartości 80 000,00 zł oraz w latach 2011-2013 Leonardo da Vinci projekt pt. „Mobilność 
nauczycieli kluczem do  wspomagania ich kompetencji zawodowych” o wartości 72 904,00 zł. 
Dzięki tym projektom, nauczyciele języków obcych i przedmiotów zawodowych doskonalą swoje 
umiejętności metodyczne z nauczycielami w Niemczech oraz poznają innowacyjne technologie 
stosowane w przemyśle. W 2013 r. pan Piotr Żyjewski został powołany do Zespołu Eksperckiego 
ds. problemów społecznych, kierunków rozwoju przedsiębiorczości i systemu edukacji, sytuacji 
absolwentów na regionalnym rynku pracy oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy instytucjami 
edukacji i pracodawcami, który powstał przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. 
W  2014  r. podpisał umowę patronacką z Uniwheels Produktion Poland, dzięki której od roku 
szkolnego 2014/2015 wsparciem finansowym w formie stypendium, w wysokości 1 800, 00 zł 
rocznie objęto 30 uczniów oraz realizowane są zajęcia w zakładzie.  

Za profesjonalizm, wzorowe zarządzanie placówką oraz wysokie osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej został uhonorowany: Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę (2011 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007 r.) oraz Brązowym 
Krzyżem Zasługi (2005 r.). Sprawne zarządzanie jednostką oraz sukcesy zawodowe Pana Piotra 
Żyjewskiego są wypadkową nie tylko jego ogromnej wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim 
zaangażowania i pasji we wszystkie przedsięwzięcia, które podejmuje. Dlatego kandydatura pana 



 

Dyrektora w pełni zasługuje na wyróżnienie jakim jest Nagroda Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty. 

 
Organ sporządzający wniosek: 

 
 
Stalowa Wola, 2016-03-10      

 Janusz Zarzeczny 
 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 

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


