Regulamin przyznawania szkole i placówce Certyfikatu
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Promująca Zdrowie”

1. Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora „Szkoła Promująca Zdrowie” jest
przyznawany szkole na trzy lata. Po upływie tego czasu szkoła ma prawo ponownie ubiegać
się o ten dokument.
2. O Certyfikat mogą ubiegać się: przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki
wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Szkoły i placówki ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu na zasadzie dobrowolności.
4. Szkoła, która otrzyma Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” uzyskuje prawo
posługiwania się tym tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana
do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany
na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
5. Certyfikat wydaje się w jednym egzemplarzu.
6. Nadając Certyfikat, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty upowszechnia ciekawe
inicjatywy, popularyzuje atrakcyjne i skuteczne metody wychowawcze, a tym samym
zwiększa prestiż szkoły lub placówki w środowisku.
7. W okresie przygotowawczym szkoły i placówki mogą wystąpić także o Akt Przynależności
do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” (załącznik 4).
8. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo uchylenia Tytułu
w przypadku ograniczenia, zaniechania działań lub obniżenia ich skuteczności lub jeżeli
w okresie jego obowiązywania zostaną stwierdzone przez organ nadzoru pedagogicznego
uchybienia w zakresie realizacji programu wychowawczego, czy też inne uchybienia
w działaniach szkoły i placówki na rzecz promocji zdrowia.
9. Decyzję o odebraniu prawa posługiwania się Certyfikatem, na uzasadniony wniosek
wizytatora, wojewódzkiego lub rejonowego koordynatora projektu „Szkoła Promująca
Zdrowie”, podejmuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest
ostateczna.
10. Szkoła i placówka, której decyzją Kuratora odebrano prawo do posługiwania się
Certyfikatem, ma obowiązek w terminie tygodnia od daty uzyskania decyzji o odebraniu

prawa przesłać oryginał Certyfikatu do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Szkoła
traci dotychczasowe uprawnienia wynikające z Certyfikatu.
11. O wojewódzki Certyfikat mogą ubiegać się społeczności szkolne realizujące projekt
„Szkoła Promująca Zdrowie”, które złożą do 31 sierpnia danego roku w Kuratorium Oświaty
w Olsztynie wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Promująca Zdrowie” wraz z:
a) pozytywną opinią większości członków rady pedagogicznej w sprawie wdrożenia i
realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”,
b) opisem pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia oraz informacją o
składzie zespołu,
c) opisem stopnia akceptacji środowiska dla idei szkoły promującej zdrowie, w tym stopnia
zaangażowania rady pedagogicznej,
d) informacją na temat zakresu szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami,
e) zwięzłą informacją o przeprowadzonej diagnozie stanu wyjściowego, wyborze priorytetów,
realizacji projektów (w ostatnich dwóch latach) mających na celu rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów priorytetowych (należy dołączyć plany działań z dwóch
ostatnich lat lub plan z ostatniego roku oraz plan działań opracowany w celu rozwiązania
problemu wynikającego z badania standardu drugiego „Klimat społeczny sprzyja zdrowiu
i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców” patrz pkt 11g tego regulaminu),
f) informacją o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz wykazem przykładów
wspólnych działań realizowanych z uczniami, rodzicami i pozyskanymi sojusznikami,
g) raportem z autoewaluacji standardu drugiego „Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i
dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców”
wraz z arkuszem zbiorczym i planem działań dla rozwiązania jednego problemu
priorytetowego, przygotowanego zgodnie z zasadami opisanymi w poradniku pod redakcją
prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej pt. „Planowanie działań i ewaluacji w szkole
promującej zdrowie” i z wykorzystaniem metod i narzędzi do autoewaluacji klimatu
społecznego w szkole promującej zdrowie opracowanych przez Zespół z Katedry
Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego,

h) rekomendacjami: organu prowadzącego szkołę (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),
wizytatora - koordynatora projektu, rady szkoły lub rady rodziców, samorządu uczniowskiego
oraz powiatowego inspektora sanitarnego.
13. Oceny działań szkół i placówek dokonuje Kapituła powołana przez WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących
instytucji:
a) Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
b) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
c) Oddziału Terenowego w Olsztynie Agencji Rynku Rolnego.
Załączniki do pobrania:
•

Wniosek o nadanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła

Promująca Zdrowie” - załącznik nr 1
•

Plan działań na okres B. Część właściwa - załącznik nr 1b

•

Plan działań: A. Część wstępna - załącznik nr 2

•

Planowanie działań ewaluacji w szkole promującej zdrowie - załącznik nr 2a

•

Raport z autoewaluacji. Standard drugi - załącznik nr 3

•

Wniosek o nadanie Aktu Przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się

o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” załącznik nr 4
Dokumenty, o których mowa powyżej szkoła i placówka przesyła na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
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