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OCENJEVALNI KRITERIJ
1.

2.

Točkovanje

Izkazano kulturno delovanje na vsaj petih različnih področjih v:
- šol. letu 2016/2017
- šol. letu 2017/2018
- šol. letu 2018/2019

1
1
1
min. 5 točk in
maks. 10 točk

Razvejenost kulturnih področij:
glasbena umetnost (vokalna in inštrumentalna)
gledališka dejavnost
lutkovna dejavnost
folklorna dejavnost
film in avdiovizualna kultura
sodobni ples
likovna umetnost (likovno snovanje/ustvarjanje, slikarstvo, kiparstvo, fotografija,
oblikovanje)
- literatura in bralna kultura
- varovanje kulturne dediščine
- drugo (npr. arhitektura, intermedijske umetnosti, tehniška kultura, turizem idr.)
prag nadaljevanja
Število učencev, vključenih v redno delujoče kulturne skupine/dejavnosti (%):
- do 25 %
- do 50 %
- 50 % in več
Kulturno-umetnostni programi šole se izvaja pretežno v okviru:
- rednih in izbirnih predmetov
-

3.

4.

5.

Maksimalno možno
število prejetih točk
maks. 3 točke

- obšolske dejavnosti, projektov
Udeležba na revijah, srečanjih, festivalih:
- lokalna, območna raven
- lokalna, območna in regijska raven
- lokalna, območna, regijska in državna raven*
- lokalna, območna, regijska, državna in mednarodna raven*
- drugo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
vsaj 8 točk
maks. 3 točke

1
2
3
maks. 2 točki

1
2
maks. 6 točk

1
2
3
5
1

* Štejejo selekcionirana državna in mednarodna srečanja v okviru JSKD.

6.

7.
8.

Prirejanje kulturnih prireditev in dogodkov za:
- učence (na šoli)
- učence in širšo lokalno javnost (na šoli)
- drugo (gostovanje s svojimi dogodki/nastopi izven šole)

1
2
1

Obiski zunanjih kulturnih institucij in/ali ogledi kulturnih dogodkov izven šole.

2

maks. 3 točke

Spodbujanje usposabljanja strokovnih delavcev šole na področju kulturnoumetnostne vzgoje:**
- napotitve zaposlenih na strokovne delavnice, seminarje, izobraževanja
do 15 dni (do 120 pedagoških ur)
- napotitve zaposlenih na strokovne delavnice, seminarje, izobraževanja
več kot 15 dni (več kot 120 pedagoških ur)

maks. 2 točki
maks. 3 točke

1
2

** Seštejejo se posamezne udeležbe vseh zaposlenih.

Udeležba na Kulturnem bazarju in/ali na drugih strokovnih usposabljanjih
za KUV (v organizaciji MIZŠ, MK, ZRSŠ).
Posebni (interdisciplinarni) kulturni projekti ter sodelovanja z drugimi šolami
in zunanjimi institucijami
-

9.

(projekti, ki jih je šola izvedla v sodelovanju z različnimi področnimi dejavnostmi;
nacionalni projekti KUV (v okviru MIZŠ, MK, ZRSŠ), ki povezujejo področje umetnosti in
šolstva;
projekti, s katerimi se šola povezuje s profesionalnimi institucijami;
projekti, s katerimi se šola povezuje z drugimi slovenskimi in tujimi šolami idr.)

10.

Pomembno udejstvovanje šole, ki je po predlogu prijavitelja pomembno
vplivalo na razvoj šolske kulture.

Skupaj:

1

3

maks. 3 točke

2

maks. 2 točki

/ 37 točk

