
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania certyfikatu 

„Szkoła w Kulturze” - nagrody specjalnej  

Festiwalu Kultury Szkolnej Bałuckiego Ośrodka Kultury 

 

 

 

Biuro Festiwalu Kultury Szkolnej 

Bałucki Ośrodek Kultury 

ul. Limanowskiego 166 

91-027 Łódź 

 

 

WNIOSEK 

o nadanie placówce oświatowej certyfikatu „Szkoła w Kulturze”. 

 

1. W związku z podjętymi przez Szkołę w całym roku szkolnym 2017/2018 działaniami 
i zaprezentowaniem ich efektów w ramach Festiwalu Kultury Szkolnej, a w szczególności 
wykreowaniem 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; 

i spełnieniu przez Szkołę wymagań określonych w Regulaminie przyznawania certyfikatu 
„Szkoła w Kulturze” - nagrody specjalnej Festiwalu Kultury Szkolnej Bałuckiego Ośrodka 
Kultury wnioskuję o przyznanie kierowanej przeze mnie placówce oświatowej 

 

 

 

(pełna nazwa i adres szkoły) 

certyfikatu „Szkoła w Kulturze” na rok szkolny 2018/2019. 



2. Opis sposobu spełnienia wymagań regulaminowych certyfikatu „Szkoła w Kulturze”: 
a. wyznaczenie w ogólnodostępnej przestrzeni miejsca na zamieszczanie przez instytucje 

kultury drukowanych informacji o wydarzeniach i ofercie stałej; 

  
 
 
 
 
 
 
 

/opis udostępnionego miejsca (lokalizacja, nazwa itp.). W załączeniu prosimy o przesłanie 
zdjęć dokumentujących utworzenie i funkcjonowanie tego miejsca./ 

b. zasady zamieszczania informacji przez instytucje kultury w wyżej opisanej przestrzeni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/opis zasad lub nazwa dokumentu regulującego te zasady przekazanego do Biura Festiwalu 
Kultury Szkolnej/ 

c. powiadomienie Biura Festiwalu Kultury Szkolnej o udostępnieniu instytucjom kultury 
wyżej opisanej przestrzeni i przekazanie zasad jego udostępniania; 

 
 
 
 
 

/data i sposób zgłoszenia do Biura Festiwalu Kultury Szkolnej przestrzeni informacyjnej 
i zasad korzystania z niej przez instytucje kultury/ 

d. udział w przynajmniej jednym z wydarzeń Festiwalu zespołu lub uczniów 
reprezentujących Szkołę; 

 39. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych DZIATWA  

 XX Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Elektronicznych PRELUDIUM 

 Szkolny Festiwal Filmów Krótkich OFFK-a 

 28. Wystawa Rysunku i Malarstwa MÓJ TEATR 

 X Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży PIĘCIOLINIA  MARZEŃ 

 Warsztaty taneczne OpenTaniec 

 XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki NOWE INSPIRACJE 

 BAZAR KULTURY SZKOLNEJ 

/należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X w odpowiednią kratkę wydarzenie 
(wydarzenia) Festiwalu Kultury Szkolnej w jakich uczestniczyli uczniowie Szkoły, którym 

szkoła udzieliła wsparcia w udziale oraz informowała o ich uczestnictwie i wynikach/ 



e. umożliwienie uczniom i nauczycielom prezentowania na forum szkoły 
i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacji oraz rozpowszechniania 
informacji o własnym uczestnictwie w kulturze, osobistego rekomendowania udziału 
w wydarzeniach kulturalnych i recenzowania wydarzeń kulturalnych 

 
 
 
 
 
 

/opis sposobu umożliwienia i rezultatów tych działań/ 

 
 
 
 
Do wniosku załączam: 

1. zdjęcia dokumentujące utworzenie i funkcjonowanie w ogólnodostępnej przestrzeni Szkoły 
miejsca na zamieszczanie przez instytucje kultury drukowanych informacji o wydarzeniach 
i ofercie stałej. 

2. zasady zamieszczania w Szkole przez instytucje kultury informacji o wydarzeniach i ofercie 
stałej. 

3. …………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

data, pieczątka i podpis dyrektora  

placówki oświatowej  

wnioskującego o przyznanie certyfikatu 


