
SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W WARSZAWIE na rok 2019/2020 

Podstawy prawne  

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. oraz 13 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej, wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. oraz 1 marca 2017 r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów 

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.  

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. oraz 3.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych.  

5) Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.  

6) Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia.  

7) Statut Szkoły.  

8) Dokumenty szkoły (program wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, szkolny zestaw programów nauczania).  

ZADANIA METODY REALIZATORZY INSTYTUCJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE 

TERMINY 

Stworzenie systemu 

informacji o edukacji 

kulturalnej w Warszawie 

1.Umieszczenie stałej gabloty 

informacyjnej. 

2.Stworzenie zakładki ma stronie 

internetowej szkoły gromadzącej 

informacje. 

3.Współpraca biblioteki szkolnej z 

bibliotekami publicznymi w zakresie 

programu edukacji kulturalnej. 

Koordynator 

Uczniowie na zajęciach 

z informatyki 

 

 

Biblioteka szkolna 

Biuro Edukacji 

Biuro Promocji 

Miasta„WiDoK” – Witrualny 

Dom Kultury Młodzieży 

listopad 2019 

 

 

 

cały rok 

Stworzenie systemu 

informacji o imprezach 

kulturalnych w Warszawie. 

Przekazywanie informacji 

Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej listopad 2019 

 

 

Systematycznie cały rok 



młodzieży  

Tworzenie warunków do 

rozwijania aktywności 

twórczej 

Zgodnie z możliwościami finansowymi 

szkoły prowadzenie zajęć artystycznych 

zgodnych z zapotrzebowaniem 

młodzieży:  

1. Szkolny Zespół Teatralny „Wysienki” 

- przygotowanie widowiska na 80 

rocznicę wybuchu II wojny światowej 

„Rowerem przez Warszawę” 

- przygotowanie spektakli na marzec 

2. Zespół muzyczny 

3. Klub filmowy 

 

 

 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

 

 

 

 

Sebastian Sznauder 

Biuro Edukacji Systematycznie cały rok 

 

 

 

 

Październik 2019 

 

 

Marzec 2020 

Poszerzanie wiedzy o 

teatrze, zachęcenie 

młodzieży do udziału w 

życiu teatralnym Warszawy 

VI edycja Programu TEATROMANIA 

1) VI  Konkurs Wiedzy o Teatrze 

pod hasłem 

„„Losy polskich gwiazd podczas II 

wojny światowej” 

dla młodzieży warszawskich szkół 

ponadgimnazjalnych  

2) Zorganizowanie Międzynarodowego 

Dnia Teatru. 

3) Zorganizowanie wystawy o losach 

gwiazd podczas OO wojny światowej 

4) Wyjścia do teatrów – m.in.zgodnie z 

programem miasta 

„Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” 

 

5) Ewaluacja edukacji teatralnej w szkole 

– 10 lat istnienia szkolnego teatru 

 

 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

 

 

 

 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

wychowawcy i n-le 

poloniści 

Małgorzata Wysieńska 

 

Małgorzata Wysieńska 

  

 

Styczeń-marzec 2020 

roku 

 

 

 

marzec 2020 r. 

 

 

Cały rok 

 

 

Marzec 2020 

Promowanie twórczości 

artystycznej uczniów 

1. Organizowanie konkursów i wystaw 

- Dzień talentów w Sowinie 

2. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw 

artystycznych. 

3. Indeksy Qulturalne 

koordynator  

 

Dyrektor Szkoły 

luty - marzec 2020 

 

 

Cały rok 



Wzmacnianie tożsamości 

warszawskiej młodzieży 

naszej szkoły 

1.Varsavianistyczna Szkoła – projekt 

mający na celu wzmocnienie tożsamości 

warszawskiej (szczegóły w planie działań 

programu) m.in. 

a. Organizowanie wycieczek po 

Warszawie  

b. Zorganizowanie międzyszkolnego 

konkursu dla młodzieży warszawskich 

szkół ponadgimnazjalnych  na temat 

„Wszystko, co wiem o Woli”.  

c. Zorganizowanie warsztatów gwary 

warszawskiej 

d. Zorganizowanie IV konkursu dla 

młodzieży warszawskich szkół 

ponadgimnazjalnych „Śpiewam 

Warszawie” 

e. Projekt WARSZAWA MIASTO 

WIELU KULTUR, WIELU NARODÓW 

 

f. Wzbogacenie księgozbioru szkolnego o 

książki o tematyce warszawskiej 

 

Podsumowanie projektu w czasie 

zorganizowanego „Święta Warszawy” 

w kwietniu 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

 

 

n-le historii, poloniści i 

wychowawcy 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

 

 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

 

 

mgr Bożena Krupe 

mgr Agnieszka 

Niziurska 

 

Biblioteka szkolna 

 

mgr Małgorzata 

Wysieńska 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Woli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

luty – kwiecień 2020 

 

 

 

 

marzec-kwiecień 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

kwiecień 2020 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych 

 

1. Konkurs Esejowo  

 

2. Konkursy czytelnicze 

 

3. Konkurs plastyczny promujący 

czytelnictwo 

 

 

 

mgr Anna Skorupińska 

dr Izabela Głowacka 

Bożena Krupe 

Biblioteka szkolna 

mgr Agnieszka 

Niziurska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podnoszenie kompetencji 

kulturalnych uczniów i 

rozszerzanie ich 

uczestnictwa w kulturze 

 

1.Zapraszanie twórców na spotkania 

młodzieżą. 

2.Zakup publikacji z zakresu edukacji 

kulturalnej. 

3. Organizowanie wyjść na wystawy. 

4.Udział w imprezach organizowanych 

przez miasto. 

Biblioteka szkolna 

 

Biblioteka szkolna 

 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

cały rok 

 

 

Koordynator Szkolnego Programu Edukacji Kulturalne j   

W III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie 

Małgorzata Wysieńska 

 


