
 Uchwała Nr 140/770/2017 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 09 marca 2017 r. 

 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty za 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 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 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 kwalifikowanym 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 Mariuszowi Krzysztofowi Potaszowi 
Panu …………………………………………………………………………………………. 

(imię lub imiona oraz nazwisko nauczyciela) 

 
 
 

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 jest nauczycielem dyplomowanym. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącym 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 wynosi 
od wielu lat 99-100 %. Jednocześnie wyniki matur plasują szkołę wśród najlepszych szkół w Polsce, 
za co została uhonorowana Srebrną Tarczą miesięcznika Perspektywy dla najlepszych liceów w Polsce, 
a ponad 90 % absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Szkoła odnosi sukcesy w ruchu 
olimpijskim. Sukcesy uczniów uzyskane w roku szkolnym 2015/2016 to: 2 laureatów IX Ogólnopolskiej 
Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (1 z przedmiotu matematyka, 1 z przedmiotu fizyka), laureat XI 
Olimpiady Przedsiębiorczości, 5 finalistów IX Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (1 
przedmiotu geografia z elementami geologii i 4 z przedmiotu fizyka) oraz 2 finalistów LVII Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, finalista XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, 
finalista 39. Olimpiady Języka Niemieckiego. W roku szkolnym 2014/2015 to: finalista XLI Olimpiady 
Geograficznej, finalista VIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu 
geografia z elementami geologii, finalista XXV Olimpiady Teologii Katolickiej – Sakramenty uzdrowienia 
i ich rola w życiu kościoła. W roku szkolnym 2013/2014 to: laureat III stopnia VII Ogólnopolskiej 
Olimpiady „O Diamentowy Indeks” z przedmiotu matematyka, laureat XXXII Olimpiady Języka 



Łacińskiego oraz finalista XV edycji Konkursu Internetowego z Matematyki, finalista LXIII Olimpiady 
Fizycznej, finalista Olimpiady Geograficznej. W roku szkolnym 2012/2013 to: 3 laureatów VI 
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (2 z przedmiotu fizyka i 1 z przedmiotu 
geografia z elementami geologii), laureat VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, laureat 
Ogólnopolskiej XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, laureat XXXVII Olimpiady Języka Angielskiego, 
finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie, finalista VIII edycji Olimpiady 
Przedsiębiorczości, finalista XXV Olimpiady Filozoficznej, finalista XXXVIII Olimpiady Geograficznej.  
Uczniowie szkoły odnoszą również sukcesy w rywalizacji sportowej: m. in.: złoty medal w biegu na 800 
m i 2 srebrne medale w sztafecie 4 x 400 m na 70. Mistrzostwach Polski Juniorów U20 – 2016 r., złoty 
medal w biegu na 800 m na 69. Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów - 2015 r., złoty medal w biegu 
na 800 m na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych – 2014 r., VI miejsce  
w sztafecie 4 x 400 m na 15.IAAF Mistrzostwach Świata Juniorów – USA – 2014 r. Efektem dbałości 
Dyrektora o uczniów jest uzyskanie przez 10 uczniów stypendium w ramach Programu wspierania 
uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”, w tym w latach szkolnych: 2016/2017 - 1 uczeń, 2015/2016 
- 1 uczeń, 2014/2015 - 1 uczeń, 2013/2014 - 3 uczniów, 2012/2013 - 4 uczniów oraz w r. szk. 2016/2017 
uzyskanie stypendium przez 7 uczniów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne” w ramach RPO WP. W latach  
2008 - 2015 stypendium uzyskało 45 uczniów z „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach PO KL. W ramach 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. W roku szkolnym 2015/2016 do przedmiotu geografia zostały 
wprowadzone nowe treści programowe z zakresu „Geograficznych Systemów Informatycznych (jako 
drugie liceum w Polsce) oraz we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim wprowadzono 
innowację pedagogiczną pn. „Eksperyment edukacją przyszłości” (w zakresie chemii, biologii, fizyki, 
informatyki). 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”. W latach 2010-2016 pod nadzorem pana dyrektora szkoła 
realizowała szereg projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 
„Feniks” o wartości 33 333,00 zł, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Matematyka jakiej nie 
znasz - poszerz swoje horyzonty” o wartości 40 000,00 zł, „Być przedsiębiorczym - nauka przez 
praktykę” o wartości 37 933,00 zł. 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” o wartości 
67 856,00 zł. 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.). Projekty te podnoszą jakość kształcenia i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły. Pan Mariusz 
Potasz unowocześnia i modernizuje szkołę poprzez komputeryzację 12 sal lekcyjnych, oddanie 
do użytku bezprzewodowego łącza WiFi, całkowitego zinformatyzowania biblioteki szkolnej w ramach 
programu MOL. Pozwala to w sposób nowoczesny, atrakcyjny dla młodzieży przeprowadzać proces 
edukacyjny. Dzięki determinacji dyrektora szkoła jako pierwsza w powiecie stalowowolskim w 2014 r. 
wdrożyła wyłącznie dziennik elektroniczny. Staraniem pana dyrektora wykonano termomodernizację 
budynku tj. remont CO, docieplenie, remont elewacji, dachu, zakończono remont wszystkich sanitariów 
uczniowskich. Od września 2016 r. trwa budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy. Liczne inwestycje zostały sfinansowane ze środków zewnętrznych. Pan Mariusz Potasz ukończył 
liczne kursy i szkolenia, m.in.: „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu 
zarządzania 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+”. Przeprowadzona w 2015 r. całościowa ewaluacja wykazała, że w obszarze zarządzania 
szkołą spełnienie wymagań zostało określone na poziomie A. Za profesjonalizm, wzorowe zarządzanie 
placówką oraz wysokie osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej został 
uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi (2005 r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011 
r.). Sprawne zarządzanie jednostką oraz sukcesy zawodowe pana Mariusza Potasza 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, ………………………. 
 

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

 


