Regulamin przyznawania certyfikatu

„Szkoła w Kulturze”
nagrody specjalnej Festiwalu Kultury Szkolnej
organizowanego przez Bałucki Ośrodek Kultury

1. Festiwal Kultury Szkolnej, zwany dalej Festiwalem, to interdyscyplinarne wydarzenie, którego
głównym celem jest szeroko rozumiana edukacja kulturowa, a w szczególności edukacja
artystyczna oraz edukacja dzieci i młodzieży do postaw twórczych i uczestnictwa w kulturze.
2. Certyfikat „Szkoła w kulturze”, zwany dalej Certyfikatem, przyznawany jest przez Bałucki
Ośrodek Kultury w ramach Festiwalu Kultury Szkolnej szkołom i innym placówkom
oświatowym aktywnie wspierającym edukację kulturową uczniów, zwanym dalej Szkołami na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Liczba przyznawanych Certyfikatów nie jest
ograniczona.
3. Certyfikat przyznawany jest na zakończenie Festiwalu Kultury Szkolnej, a jego przyznanie jest
wynikiem podsumowania roku działań szkoły (jej uczniów i nauczycieli) z zakresu twórczości
i aktywności kulturalnej w różnych dziedzinach kultury.
4. Certyfikat ten potwierdza, w oparciu o działania podjęte przez Szkołę w całym roku szkolnym
i zaprezentowane w ramach Festiwalu Kultury Szkolnej, wykreowanie w środowisku uczniów
i nauczycieli klimatu wspierającego aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez:
a. zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do informacji o wydarzeniach
kulturalnych, ofercie instytucji kultury służącej szeroko rozumianej edukacji
kulturowej oraz aktywności wolnoczasowej w sferze kultury;
b. zapewnienie uczniom warunków wspierania ich twórczości w przynajmniej jednej
dziedzinie artystycznej i prezentacji dokonań w instytucji kultury;
c. umożliwienie uczniom publicznego prezentowania na terenie szkoły i wobec szeroko
rozumianej społeczności rówieśniczej własnych zainteresowań kulturalnych,
własnego uczestnictwa w kulturze i posiadanych doświadczeń w tworzeniu
i obcowaniu z twórczością artystyczną ;
d. wysokie sytuowanie kultury i uczestnictwa w kulturze w systemie wartości szkoły
i wzmacnianie pozycji kultury w systemie wartości uczniów i ich rodzin.
5. Certyfikat potwierdza aktywność Szkoły w przestrzeni kultury i rzeczywiste podejmowanie
działań na rzecz wspierania twórczości uczniów oraz budowania klimatu wspierającego
aktywne uczestnictwo w kulturze całego środowiska szkolnego (uczniów, ich rodziców
i nauczycieli).
6. Certyfikat przyznawany jest na okres jednego roku szkolnego następującego po roku
szkolnym, w którym został przyznany.
7. Podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu Certyfikatu są informacje i dane zgłoszonych we
wniosku Szkoły ubiegającej się o uzyskanie Certyfikatu potwierdzone przez Biuro Festiwalu.
8. Certyfikat przyznawany jest Szkole, która łącznie spełniła następujące warunki:
a. wyznaczyła w ogólnodostępnej przestrzeni miejsce na zamieszczanie przez instytucje
kultury drukowanych informacji o wydarzeniach i ofercie stałej; poinformowała Biuro
Festiwalu o zasadach zamieszczania tam informacji i systematycznie udostępniała

w ten sposób informacje dostarczane przez instytucje kultury oraz, na prośbę Biura
Festiwalu, przesłała zdjęcia dokumentujące te działania w roku szkolnym, w którym
przyznawany jest certyfikat.
b. zgłosiła do udziału w przynajmniej jednym z wydarzeń Festiwalu zespół lub uczniów
reprezentujących szkołę, zapewniła im możliwość udziału, wspierała przygotowania
i informowała społeczność uczniowską o udziale i wynikach.
c. umożliwiła uczniom i nauczycielom prezentowanie na forum szkoły
i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacji, na zasadach ogłoszonych
w ramach Festiwalu (szczegółowe zasady zostaną opublikowane w kwietniu 2018)
oraz rozpowszechnianie informacji o własnym uczestnictwie w kulturze, osobistego
rekomendowania udziału w wydarzeniach kulturalnych i recenzowania wydarzeń
kulturalnych.
d. włączyła się aktywnie w uczestnictwo w Bazarze Kultury Szkolnej – akcji animacyjnej
podejmowanej w ramach Festiwalu i mającej na celu wzmocnienie pozycji kultury
w systemie wartości szkoły, uczniów i ich rodzin;
e. w terminie do dnia 8 czerwca złożyła do Biura Festiwalu w formie papierowej
wniosek o nadanie Certyfikatu na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu i przekazała, na wniosek Biura Festiwalu, dokumentację uzupełniającą
potwierdzającą zawarte we wniosku dane.
9. Dyrektor Szkoły ma możliwość wskazania we wniosku, na wzorze stanowiącym załącznik Nr 2
do niniejszego regulaminu, nauczyciela (lub innego pracownika szkoły), który w sposób
szczególny angażuje się w działania szkoły z zakresu edukacji kulturowej, a w szczególności
edukacji artystycznej i/lub edukacji dzieci i młodzieży do postaw twórczych i uczestnictwa
w kulturze oraz posiada istotne w tym zakresie osiągnięcia. W przypadku uzyskania przez
Szkołę Certyfikatu osoba ta:
a. otrzyma tytuł Szkolny Lider Edukacji Kulturowej, przyznawany i wręczany wraz
z certyfikatem „Szkoła w Kulturze”;
b. zostanie zgłoszona do Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i otrzyma rekomendację
Bałuckiego Ośrodka Kultury.
10. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury. Szkołom,
którym nie zostanie przyznany Certyfikat, nie przysługuje prawo do odwołania.
11. Szkoła, która uzyska Certyfikat ma prawo rozpowszechniać informacje na ten temat poprzez :
a. informowanie uczniów, rodziców i innych osób o otrzymaniu Certyfikatu,
b. umieszczeniu Certyfikatu lub jego kserokopii w ogólnodostępnym miejscu wewnątrz
budynku szkoły,
c. informowaniu o otrzymanym Certyfikacie za pośrednictwem mediów, w tym mediów
społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły,
d. umieszczenie informacji o otrzymaniu Certyfikatu wraz z jego kserokopią
w oficjalnych dokumentach szkoły, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak
i kierowanym do podmiotów zewnętrznych.

