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SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 

w XLIV Liceum im. Stefana Banacha 

w Warszawie 

I. Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U. z 2012 r. nr 977) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania 
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. nr 752)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. nr 204) 

• Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 

• Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.  

• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 

• Statut szkoły 

• Program Wychowawczy  

• Program Profilaktyczny  

• Szkolny zestaw programów nauczania 

II. Cele ogólne 

• Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych 

• Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów 

• Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

• Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów 

• Wzmacnianie tożsamości warszawskiej 

III. Zadania: 

Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym, w tym doskonalenie umiejętności z zakresu edukacji 
kulturalnej, rozumienia jej oraz świadomego korzystania z jej zasobów.  

1. realizacja treści zawartych w podstawie programowej oraz treści rozszerzanych w ramach 
przedmiotów obowiązkowych oraz zajęć pozalekcyjnych; 

2. udział uczniów w zajęciach, warsztatach i lekcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne 
(wyjścia do teatrów, opery, muzeów, kin); 

3. wycieczki edukacyjne po Warszawie, w tym spacery tematyczne; 

4. klasowe wycieczki edukacyjne (krajowe i zagraniczne); 

5. spotkania z ciekawymi ludźmi ( w tym spotkania autorskie); 

  



- 2 - 

 

Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów: 

6. udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach artystycznych (literackich, filmowych, 
fotograficznych itp.); 

7. szkolny konkurs „Mam talent”; 

8. organizacja Tygodnia Qltury; 

9. udział uczniów w przygotowaniu i prezentacji przedstawień klasowych i szkolnych (m.in. z okazji 
– rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas 1., Święta 
Niepodległości, Jasełek, Święta Konstytucji 3 –go Maja); 

10. udział uczniów w przedsięwzięciach związanych ze zmianą patrona szkoły; 

11. udział uczniów i organizacja okazjonalnych imprez szkolnych; 

12. realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej - w tym realizacja projektów klasowych, 
międzyklasowych , międzyszkolnych, projekty realizowane we współpracy z biblioteką szkolną lub 
innymi instytucjami; 

13. udział w przedsięwzięciach związanych z edukacją kulturową na szczeblu dzielnicowym, miejskim, 
wojewódzkim, ogólnopolskimi międzynarodowym; 

14. udział w sieci współpracy szkół, instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego 
i organizacji pozarządowych. 

IV. Odbiorcy programu:  

Odbiorcami Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej są uczniowie klas I-III XLIV Liceum 
Ogólnokształcącego. Program edukacji kulturalnej w szkole zachęca do uczestnictwa w tzw. kulturze 
wysokiej, wspiera uczniów w poszukiwaniu oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Biorą w nim 
udział zarówno uczniowie, nauczyciele oraz - w miarę możliwości i potrzeb - rodzice.  

V. Realizatorzy programu i ich zadania, podmioty współpracujące.  

1. Realizatorami SZPEK są wszyscy nauczyciele XLIV. Podejmują oni działania na rzecz realizacji zadań 
opisanych w pkt. IV, a ponadto: wspierają inicjatywy uczniowskie (m.in. Samorządu 
Uczniowskiego), udzielają uczniom i innym nauczycielom informacji o inicjatywach związanych 
z kulturą, doskonalą się zawodowo w zakresie edukacji kulturalnej .  

2. Realizację SZPEK wspierają podmioty i instytucje takie jak:  
a. Biuro Edukacji m.st. Warszawy,  
b. Wydział Kultury w Dzielnicy Warszawa Mokotów. 

Szkoła współpracuje m.in. z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Puławskiej 97 oraz Ośrodkiem 
Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Dorożkarnia, a także Stołecznym Centrum Edukacji 
Kulturalnej, Muzeum Narodowym oraz Narodową Galerią Sztuki- Zachęta. 
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VI. Harmonogram zadań w roku szkolnym 2018/2019: 

ZADANIE 
TERMIN 

REALIZACJI 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

Debaty oxfordzkie na bieżąco 

Renata Graczkowska 
osoby wspierające:  
Monika Pajewska, Agnieszka Kaptur,  
Aneta Nagajek 

Ogólnopolski konkurs: 
Co ja czytam? 

październik, 
listopad 

Monika Pajewska, Agnieszka Kaptur, 
Beata Kozakowska,  
Aneta Nagajek 

Bieg Niepodległości (interdyscyplinarny 
projekt z okazji 100. rocznicy odzyskania 
nie podległości)  

listopad 
2018 

koordynator Maciej Turkiewicz,  
osoby wspierające: nauczyciele XLIV LO, 
uczniowie klasy 3c. 

Klasyka polskiego filmu  
- edukacja filmowa  

2 razy w 
semestrze 

zespół nauczycieli języka polskiego 
i wiedzy o kulturze 

Edukacja teatralna 
raz w 
miesiącu 

Monika Pajewska, Agnieszka Kaptur 
okazjonalnie: wychowawcy, nauczyciele 
języka polskiego i języków obcych 

Dzień Języków Obcych wrzesień nauczyciele języków obcych 

Konkurs fotograficzny dla klas 1. 
Matematyka w fotografii 

listopad, 
grudzień 

zespół nauczycieli języka polskiego 
i wiedzy o kulturze 

Wystawa 100 lecie POLSKIEJ SZKOŁY 
MATEMATYCZNEJ  podczas Nocy 
matematycznej 

grudzień  
Anna Mandecka, Aneta Osińska,  
Monika Szczęch 

Herbert, Spinoza i ja – projekt literacko 
–filozoficzny w ramach międzyszkolnej 
sesji: Odkrywanie Herberta 

grudzień  Monika Kozioł 

Tydzień Kultury, w tym: 
m.in. konkurs Mam talent 

styczeń  

samorząd uczniowski 
opiekunowie samorządu: 
Dorota Chaczyńska, Marzena Zaborska 
wychowawcy klas,  inni nauczyciele 

Projekt teatralno – plastyczny z okazji 
uroczystości zmiany patrona  

marzec  
zespół nauczycieli języka polskiego 
i wiedzy o kulturze 

Dni tematyczne –inicjatywy uczniowskie 
termin 
ruchomy 

samorząd uczniowski 
opiekunowie samorządu: 
Dorota Chaczyńska, Marzena Zaborska 

 


