REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW PROGRAMU EKOSZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

§1
Certyfikat Programu EkoSzkoły
W ramach Programu EkoSzkoły (Eco-Schools Poland) przyznawany jest międzynarodowy certyfikat
„Zielona Flaga” potwierdzający najwyższą jakość działań realizowanych na rzecz ekorozwoju.
Certyfikat Zielona Flaga zwany jest w dalszej części regulaminu Certyfikatem ZF.

§2

Instytucja zarządzająca i organy przyznające Certyfikat Zielonej Flagi
1. Program EkoSzkoły w Polsce jest odpowiednikiem Programu Eco–Schools
(http://www.ecoschools.global/) realizowanego w 67 krajach przez Foundation for
Environmental Education (www.fee.global), w ramach którego przyznawane są certyfikaty
Zielonej Flagi.
2. Organizacją zarządzającą certyfikatem ekologicznym Zielona Flaga w Polsce jest:
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
KRS:

0000704371

NIP:

6751625293

Regon:

368780300
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3. Organem przyznającym Certyfikaty jest niezależna Kapituła Programu EkoSzkoły, zwana
dalej Kapitułą:
a) Kapituła składa się z przedstawicieli instytucji, firm i organizacji związanych z
rozwojem Programu EkoSzkoły.
b) Kapituła zbiera się raz w roku i zatwierdza ocenę aplikacji o certyfikaty Zielonej
Flagi.
c) Członkowie Kapituły mają możliwość uzyskania dodatkowych informacji
dotyczących placówki ubiegającej się o przyznanie certyfikatu, które są niezbędne
do podjęcia decyzji o przyznaniu Certyfikatu.
d)

Decyzje

Kapituły

są

ostateczne

i

nie

podlegają

odwołaniu.

§3
Zasady udziału i przyznawania certyfikatu Zielone Flagi
1. O certyfikat mogą ubiegać się m.in. niepubliczne i publiczne przedszkola, szkoły,
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, bursy szkolne oraz inne podmioty edukacyjne, zwane
dalej Placówkami.
2.

Certyfikacja w ramach Programu EkoSzkoły jest ogłaszana w cyklu rocznych edycji.
Ogłoszenie nowej edycji powinno nastąpić nie później niż w miesiącu grudzień aktualnego
roku szkolnego.

3. Placówka rejestrując się do certyfikacji, podejmuje decyzję o przystąpieniu do udziału w
procesie certyfikacji. Uzyskanie certyfikatu ZF wiąże się z działaniem w jednym wybranym
obszarze tematycznym.
4. W trakcie realizacji działań, Szkoła powinna stosować się dodatkowo (oprócz powyższego
Regulaminu) do Wytycznych aktualnej edycji Programu EkoSzkoły zwanych dalej
Wytycznymi.
5. Przystąpienie do certyfikacji w danym roku szkolnym odbywa się poprzez wypełnienie
formularza rejestracyjnego udostępnionego online pod linkiem:
https://goo.gl/forms/YeLOO5fZ9hRe2wHl1
6.

Organizator potwierdza uczestnictwo Placówki w Programie /potwierdzenie zostanie
wysłane na adres mailowy udostępniony przez Placówkę, jako adres do korespondencji/.

7. Organizator udostępnia w wersji elektronicznej formularze ułatwiające pracę w ramach
ubiegania się o certyfikat. Są to: formularze audytu (z uwzględnieniem kategorii wiekowej
uczniów) i formularz planu działań.
8. Placówka ubiegająca się o certyfikat jest zobowiązana do terminowego dokonania opłaty za
udział w Programie na podstawie wystawionej faktury.
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9. Opłata za udział w programie EkoSzkoły w edycji 2018/2019 wynosi 300 zł netto,
powiększone o podatek VAT 23% dając kwotę 369,00 zł brutto.
10. Opłaty za udział w Programie przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z
organizacją i obsługą Programu takich, jak: koordynacja działań, opracowanie i
udostępnienie materiałów merytorycznych, zamówienie i dostarczenie flag i certyfikatów,
spotkanie Kapituły i inne aspekty realizacji programu.
11. Terminy dotyczące kolejnych etapów realizacji działań związanych z ubieganiem się o
Certyfikat udostępnione będą w postaci Harmonogramu wraz z ogłoszeniem nowej edycji
programu.
12. Placówka ubiegająca się o certyfikat realizuje działania na rzecz ekorozwoju zgodnie z
Metodologią Siedmiu Kroków Eco-Schools (szczegóły znajdują się w Wytycznych).
I.

Powołanie Eko-Komitetu (grupy roboczej)

II.

Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

III.

Opracowanie planu działań i jego realizacja

IV.

Kontrola i ocena prowadzonych działań (na bieżąco)

V.

Integracja z programem nauczania (na bieżąco)

VI.

Promocja i współpraca z partnerami zewnętrznymi i (na bieżąco)

VII.

Opracowanie Eko-Kodeksu (na końcu działań, na podstawie zdobytych
doświadczeń)

13. Placówka ubiegająca się o certyfikat jest zobligowana do przeprowadzenia działań metodą
projektu (szczegóły znajdują się w Wytycznych).
a) Dla wybranego obszaru tematycznego musi zostać opracowany jeden projekt.
b)

Projekt powinien posiadać nazwę własną.

c) Opracowany projekt ma mieć charakter samodzielnie skonstruowanego ciągu
działań z wyznaczonym celem ogólnym i celami operacyjnymi. Należy
przedstawić wskaźniki osiągnięcia celu.
d) Narzędziem ułatwiającym pracę jest udostępniony przez Organizatora wzór
Planu działań, który należy uzupełnić i przesłać na adres:
zielonaflaga@gmail.com
e) każdy plan działań musi zostać zatwierdzony przez Organizatora.
f)

Udział w projektach proponowanych przez Organizatora spełnia wymóg o
działaniach metodą projektu.
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g) Udział w projektach zewnętrznych nie spełnia wymogu o działaniach metodą
projektu i zalicza się jedynie do działań dodatkowych.
14. Placówka ubiegająca się o certyfikat jest zobligowana do wypracowania efektu rzeczowego i
efektu środowiskowego oraz zastosowania narzędzia pomiaru efektu środowiskowego
(szczegóły znajdują się w Wytycznych).
a) Efekt rzeczowy stanowić będzie spuściznę Placówki dla kolejnych edycji certyfikatu i
może zostać udostępniony innym placówkom uczestniczącym w Programie
b) Efekt środowiskowy będzie mierzony
wypracowanego przez Placówkę.

za

pomocą

narzędzia

pomiaru

15. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizyt monitorujących w
Placówkach, które zarejestrowały się do aktualnej edycji certyfikacji. Termin i zakres wizyty
każdorazowo będzie ustalany w porozumieniu z Placówką. Osoba wizytująca szkołę w
imieniu Organizatora musi posiadać pisemne upoważnienie od Koordynatora Programu
EkoSzkoły.
16. Placówki ubiegające się o certyfikat zobowiązane są do złożenia aplikacji według
udostępnionego przez Organizatora Formularza Aplikacji o Certyfikat.
17. Certyfikat Zielonej Flagi przyznawany jest w formie flagi oraz dokumentu potwierdzającego
uzyskany certyfikat.
18. W przypadku nieuzyskania certyfikatu w danym roku szkolnym Placówka otrzyma od
Organizatora dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo w Programie EkoSzkoły.
19. Okres ważności certyfikatów:
a)

Certyfikat Zielonej Flagi jest przyznawany na okres 1 roku, od daty jego przyznania. Aby
zachować ciągłość certyfikatu, Placówka powinna przystąpić do kolejnej edycji
Programu.
§4
Ocena wniosków o certyfikację

1. Ocena wniosków odbędzie się po zakończeniu aktualnej edycji.
2. Ocena będzie składać się z dwóch etapów:
I.

oceny formalnej;

II.

oceny merytorycznej.

3. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy Placówka spełniła wymogi formalne
określone w niniejszym Regulaminie, Wytycznych, Harmonogramie i Cenniku, co jest
równoznaczne z udzieleniem odpowiedzi twierdzącej na każde z poniższych pytań:
a) czy został w terminie wypełniony formularz rejestracyjny;

Regulamin Programu EkoSzkoły 2018/2019
str. 4

b) czy Placówka prowadziła działania zgodnie z Metodologią Siedmiu Kroków
Eco-Schools i jej wytycznymi;
c) czy w skład Eko Komitetu weszli Uczniowie/Wychowankowie i czy pełnili
funkcje: planującą, decyzyjną, opiniującą i oceniającą;
d) czy działania były prowadzone metodą projektu i czy stworzony projekt
został wypracowany samodzielnie;
e) czy do Organizatora w obowiązujących terminach zostały przesłane w wersji
elektronicznej na adres e-mail: zielonaflaga@gmail.com następujące
dokumenty:
i.

plan działań;

ii.

wizualizacja Eko-Kodeksu;

f) czy został wysłany w terminie raport (w formie prezentacji) z działań
realizowanych przez dana Placówkę w ramach Programu - wytyczne i
wskazówki dotyczące opracowania Raportu zostaną przesłane przez
Organizatora w terminie nie później niż 31 maja 2019 r.
g) czy Placówka wypracowała efekt rzeczowy i narzędzie pomiaru efektu
środowiskowego;
h) czy Placówka dotrzymała wszelkich obowiązujących terminów zgodnie z
Harmonogramem;
i) czy Placówka uiściła opłatę za udział w Programie
j) czy działania podjęte przez Placówkę mają charakter działań
proekologicznych, związanych ze zrównoważonym rozwojem (UWAGA!
Działania mające charakter prozdrowotny/sportowy nie są w tym
przypadku kwalifikowane, jako działania proekologiczne i nie będą
kwalifikowane.)
4. Ocena merytoryczna jest dokonywana według przyjętych Kryteriów oceny certyfikatu
Zielonej Flagi oraz stanowiących załączniki do Regulaminu.
§5
Korzyści dla Placówek związane z posiadaniem Certyfikatu Zielonej Flagi
1. Prestiż wynikający z udziału w międzynarodowej sieci Eco-Schools oraz z uzyskania eko
standardu Zielona Flaga przyznawanego szkołom promującym zrównoważony rozwój na
całym świecie.
2. Placówki, które otrzymują Certyfikat Zielonej Flagi mogą posługiwać się logotypem
otrzymanego certyfikatu we wszystkich swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych
przez cały okres na jaki certyfikat został przyznany.
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3. Każda Placówka, która otrzyma certyfikat Zielonej Flagi może zarejestrować się do
międzynarodowej sieci Eco-Schools i otrzymać dostęp do kontaktów ze szkołami z 67
krajów świata.
4. Informacje o certyfikowanych Placówkach są przekazywane mediom, właściwym
kuratoriom oświaty i organom prowadzącym.
5. Placówka legitymująca się certyfikatem Zielonej Flagi jest promowana w ramach Programu
EkoSzkoły.
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ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU PROGRMAU EKO-SZKOŁY
Oświadczenie Uczestnika programu
Uczestnik programu Eko-Szkoły („Uczestnik”) oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie
do zgłaszanego w ramach programu sprawozdania i dołączonych do niego materiałów.

1. Uczestnik przysyłając do Organizatora programu Eko-Szkoły sprawozdanie lub inne
dokumenty, w tym zdjęcia, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy
na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu Prawa Autorskiego, w tym:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, a także wprowadzania do pamięci komputera;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w tym do wprowadzania
ich do obrotu, najmu lub użyczenia;

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej, w tym do ich
publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, remitowania,
a także do publicznego udostępniania w taki sposób, tak, aby każdy mógł mie

d. do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet,
rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej;

e. w zakresie wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na
wszystkich polach eksploatacji;

f. w zakresie wykorzystania w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych
związanych promowaniem działalności Fundacji dla Edukacji Ekologicznej.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania
pracy, stosownie do Prawa Autorskiego.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy oraz prawa wykonywania i zezwalania
na wykonanie zależnego prawa autorskiego jest nieograniczone terytorialnie.

4. Uczestnik przenosi na Organizatora również własność nośników, na których utrwalone
zostaną prace. Przeniesienie własności nośników nastąpi każdorazowo z chwilą wydania
Organizatorowi stosownych nośników.

5. Każdy Uczestnik programu Eko-Szkoły z momentem zgłoszenia do programu udziela
Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na edycję prac,
korzystanie z prac dla celów związanych z realizowaniem programu i wykorzystywaniem ich
w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych promowaniem
działalności Fundacji dla Edukacji Ekologicznej.

6. Uczestnik programu Eko-Szkoły oświadcza, iż wszelkie osoby przedstawione w
sprawozdaniu, relacjach, zdjęciach i innych opracowaniach, wyraziły zgodę na udział w
programie i na rozpowszechnianie ich wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich
Uczestnik programu zobowiązany jest do uzyskania w tym celu zgody pełnoprawnych
opiekunów.
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7. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w
ramach realizacji programu Eko-Szkoły, przedstawionymi w Regulaminie.

8. Uczestnik oświadcza, iż wszelkie osoby, których dane zostaną udostępnione w ramach
realizacji programu, zostały poinformowane o zasadach przetwarzania ich danych
osobowych, przedstawionych w Regulaminie.
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