
 

Regulamin przyznawania Certyfikatów  
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej 

 
 

 

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) integruje wiedzę z wielu przedmiotów, 

proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym.  

Program opiera się z jednej strony na powiązaniu podstaw programowych z zagadnieniami 

wynikającymi z nadmorskiego położenia regionu, z drugiej zaś na promowaniu żeglarstwa i innych 

sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży.  

Edukację morską należy rozumieć jako interdyscyplinarne narządzie, integrujące wiedzę  

i umiejętności z wielu obszarów. Elementy regionalizmu, zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, 

matematyczne, fizyczne, chemiczne, a także artystyczne i humanistyczne mieszczące się w formule 

programu oraz uprawianie różnorodnych aktywności wodnych na morzu, jeziorach, rzekach 

pozwalają w sposób wszechstronny, ciekawy i kreatywny kształtować kompetencje kluczowe uczniów 

i ich pomorska tożsamość.  

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

I. Certyfikat Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (PPEM) jest przyznawany przez zespół 
ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej (PRO) na 3 lata. 

II. Celem wyżej wymienionej inicjatywy jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych z województwa 
pomorskiego, które skutecznie realizują w praktyce założenia Pomorskiego Programu Edukacji 
Morskiej, w szczególności: 

1. podejmują działania na rzecz budowania tożsamości pomorskiej uczniów; 

2. kształtują u uczniów kompetencje kluczowe, wykorzystując nadmorskie położenie regionu,  
w tym akwenów (morze, rzeki, jeziora itp.); 

3. realizują inicjatywy popularyzujące tematykę wodniacką w środowisku lokalnym; 

4. dzielą się doświadczeniami z innymi przedstawicielami środowiska oświatowego. 

III. O przyznanie Certyfikatu PPEM mogą ubiegać się wszystkie szkoły i placówki oświatowe mające 
siedzibę na terenie województwa pomorskiego oraz zgłoszone do PPEM poprzez formularz 
rejestracyjny dostępny pod adresem www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl. 

IV. Certyfikacja jest prowadzona w trybie rocznym.  

V. Ocenie podlegają działania szkół/placówek zrealizowane na przestrzeni trzech lat poprzedzających 
złożenie wniosku. Oceny dokonuje zespół ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. 

 

§ 2. Wymagania 

I. Szkoła/placówka ubiegająca się o certyfikat PPEM jest zobowiązana do spełnienia poniższych 
wymagań (w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku): 

1. Powołanie szkolnego animatora edukacji morskiej – koordynującego działania z zakresu PPEM 
realizowane w szkole/placówce. 

2. Włączenie tematyki morsko-żeglarskiej do realizacji podstawy programowej z wybranych – 
co najmniej trzech – edukacji/przedmiotów/ścieżek międzyprzedmiotowych/innych 
podstawowych zajęć realizowanych w szkole/placówce poprzez przeprowadzenie zajęć (łącznie 



co najmniej 30 jednostek tematycznych w obrębie wszystkich wybranych 
edukacji/przedmiotów/ścieżek międzyprzedmiotowych/ innych podstawowych zajęć 
realizowanych w szkole/placówce). 

3. Prowadzenie szkolnego koła edukacji morskiej (lub szkolnego koła o innej nazwie, jeżeli główny 
zakres jego działalności obejmuje przede wszystkim treści edukacji morskiej – np. szkolne koło 
Ligi Morskiej i Rzecznej, szkolne koło ratownictwa wodnego). 

4. Zrealizowanie co najmniej trzech przedsięwzięć adresowanych do wybranych grup uczniów 
danej szkoły/placówki, które przyczyniły się do rozwijania kompetencji kluczowych 
oraz budowania tożsamości pomorskiej dzieci i młodzieży, przy czym – realizacja kilku edycji tego 
samego wydarzenia, np. dorocznego konkursu, jest traktowana jako jedno przedsięwzięcie). 

5. Udział uczniów w co najmniej dwóch przedsięwzięciach o charakterze praktycznych zajęć 
na wodzie.  

6. Zrealizowanie co najmniej jednego przedsięwzięcia, adresowanego do wszystkich uczniów danej 
szkoły/placówki, które przyczyniło się do rozwijania kompetencji kluczowych oraz budowania 
tożsamości pomorskiej dzieci i młodzieży. 

7. Zrealizowanie co najmniej jednego wydarzenia popularyzującego tematykę wodniacką 
w środowisku lokalnym. 

8. Zrealizowanie co najmniej dwóch przedsięwzięć, służących popularyzacji działalności 
szkoły/placówki w zakresie edukacji morskiej, adresowanych do środowiska oświatowego.  

9.  Rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkoły/placówki poprzez udział  
w kilku różnych zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji 
morskiej, np.: 

a. sieciach współpracy i samokształcenia, 

b. warsztatach, 

c. konferencjach, 

d. seminariach, 

e. kursach żeglarskich i motorowodnych. 

II. Przy potwierdzaniu spełniania przez szkołę/placówkę wyżej wymienionych wymagań, poszczególne 
działania należy przypisać do wybranego wymagania. Jedno działanie nie może stanowić 
potwierdzenia realizacji kilku wymagań.  

 

§ 3. Postępowanie certyfikacyjne 

I. Szkoła/placówka przystępująca do certyfikacji wypełnia i przesyła wniosek o przyznanie Certyfikatu 
PPEM, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

II. Wniosek w wersji elektronicznej (jako dokument tekstowy) należy przesłać na adres mailowy 
edukacjamorska@odn.slupsk.pl, jednocześnie zamieszczając wniosek (zapisany jako plik pdf) 
na dysku Google (ppem.animator@gmail.com) w sekcji dla szkolnych animatorów edukacji  
w terminach do: 

– do 31 stycznia każdego roku szkolnego, przy czym w roku szkolnym 2018/2019 wnioski należy 
składać do 30 czerwca 2019 r.  

III. Prace certyfikacyjne zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej trwają nie dłużej niż 
60 dni od terminów wskazanych w punkcie II i obejmują:  

1. analizę dokumentów nadesłanych przez szkołę/placówkę; 

2. podjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu szkole/placówce Certyfikatu PPEM; 

3. przekazanie decyzji dyrektorowi szkoły/placówki (załącznik nr 2). 



IV. Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania się od wyników prac zespołu ds. edukacji morskiej 
Pomorskiej Rady Oświatowej, certyfikującego udział w PPEM. 

V. Szkoła/placówka, która nie uzyskała Certyfikatu PPEM, może ubiegać się o niego ponownie.  

 

§ 4. Uprawnienia certyfikowanych 

I. Szkoła/placówka, która uzyskała Certyfikat PPEM, może posługiwać się jego logiem we wszystkich 
swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych przez cały okres ważności Certyfikatu.  

II. Informacje o certyfikowanych szkołach/placówkach są publikowane na stronie internetowej PPEM.  

III. Lokalizacje szkół/placówek posiadających aktualny Certyfikat PPEM są umieszczane w postaci 
graficznej na stronie internetowej www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl. 

IV. Szkoły/placówki posiadające Certyfikat PPEM są promowane w ramach Pomorskiego Programu 
Edukacji Morskiej.  

V. Szkoła/placówka, której Certyfikat utracił ważność, może ubiegać się o jego ponowne przyznanie. 


