
SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ  

W  XIV LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STANISŁAWA STASZICA  

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, 

poz.2572 ze zm.)  

 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 2012r. 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 ze zm.)  

 Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 

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

Założenia  

 Warszawski Program Edukacji Kulturalnej  

 Statut szkoły  

 Program Wychowawczy  

 Program Profilaktyczny 

 Szkolny zestaw programów nauczania  

DIAGNOZA 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (potocznie „Staszic”; w 

latach 1953–1990 nosiło imię Klementa Gottwalda). Placówka specjalizuje się w matematyce 

i innych naukach ścisłych. Mieści się w dzielnicy Ochota.  

Jako Szkoła Realna im. St. Staszica została utworzona w 1906 roku dzięki inicjatywie 

Stowarzyszenia Techników w Warszawie, a głównie - jego prezesa, inż. Piotra 

Drzewieckiego, późniejszego (w latach 1918-1921) prezydenta m. st. Warszawy. Jej 

organizatorem i pierwszym dyrektorem był Jan Zydler, absolwent Wydziału Matematycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, autor znakomitych podręczników do nauki geometrii. 

 Szkoła od wielu lat jest  uznawana za jedną z najlepszych szkół średnich w Polsce. Jego 

uczniowie rokrocznie odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zwłaszcza 

matematycznych, i przez szereg lat reprezentowali i reprezentują Polskę na olimpiadach 

międzynarodowych.  

XIV LO  obecnie z Oddziałami Gimnazjalnymi realizują programy w zakresie edukacji 

kulturalnej. Owocem tych działań są projekty: Festiwal Poezji Współczesnej, projekt 

humanistyczny - Wilno Miasto Litwinów i Polaków, Samodzielny Zespół Teatralny 

Organizowany w Staszicu (SZTOS), chór szkolny, coroczne bale kostiumowe związane z 

utworzeniem szkoły, koła: fotograficzne, filmowe, artystyczne, teatralne.W obu szkołach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_%C5%9Bcis%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochota


aktywnie działa samorząd szkolny. Młodzież licealna wybiera swojego prezydenta. 

Podstawowymi celami działalności samorządu są: reprezentacja uczniów,obrona praw 

uczniów,pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły, organizowanie życia 

kulturalnego i rozrywki uczniów.Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami kultury, jak: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski, Muzeum Niepodległości, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, teatry warszawskie, Związek Literatów Polskich, Opera 

Narodowa, Ośrodek Kultury Ochota, Centrum Edukacji IPN.W obu Szkołach istnieją drużyny 

harcerskie: 16 WDK im. Zawiszy Czarnego i 21 WDW im. gen. I. Prądzyńskiego.Wsparciem 

dla inicjatyw takżew zakresie szkolnych projektów artystycznych jest prężnie działające 

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica. 

CELE 

 Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów 

 Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji  

 Przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;  

 Upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;  

 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, do rozwijania talentów;  

 Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich; 

 Przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu; 

 Uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego 

integrującego społeczność. 

 

GŁÓWNE ZADANIA 

 Proponowanie wielu różnorodnych możliwości udziału w kulturze w szkole i poza nią: 

wyjścia i wycieczki,możliwość uczestnictwa w  spektaklach i koncertach, wystawach 

 

 Stwarzanie możliwości „tworzenia kultury”- wewnątrzszkolne i zewnętrzne konkursy 

plastyczne, recytatorskie, muzyczne, szkolne imprezy kulturalne, autorski program 

działań artystycznych 

 Realizowanieróżnorakich programów artystycznych: w zakresie sztuk: wizualnych -

plastycznych, fotograficznych, wokalnych, teatralnych (jako formy rozwijania pasji) 

 Prezentacja dokonań uczniów – wystawy plastyczne  z okazji rocznic, ważnych 

wydarzeń 

 Umożliwienie  uczniom korzystania z ofert instytucji kulturalnych jak np.:  Muzeum 

Narodowe, Zachęta, Zamek Królewski Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki Opery i 

Baletu, stołeczne teatry dramatyczne, Muzeum Sztuki Współczesnej, i wiele innych  

ODBIORCY PROGRAMU 

 Uczniowie  

  Nauczyciele  

  Rodzice  

  Pracownicy szkoły 

 Społeczność lokalna  

 



REALIZATORZY 

 Uczniowie  

 Nauczyciele  

 Rodzice  

 

SPODZIWEANE EFEKTY PROGRAMU 

 

 Upowszechnianie i gromadzenie  informacji o programach edukacji kulturalnej na 

terenie swojego miasta 

 Rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów / wystawy, projekty/ 

 Nabywanie kompetencji organizatorskich /inicjowanie  działań  w dziedzinie kultury 

  współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury 

 współpraca szkoły z podmiotami środowiska lokalnego oraz organizacjami 

pozarządowymi 

EWALUACJA 

Zagadnienia związane z upowszechnianiem kultury, podsumowanie w tym zakresie  odbywa 

się podczas Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny. 

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

Do podmiotów współpracujących należą: Biuro Edukacji w Warszawie, Urząd Dzielnicy 

Ochota , Ośrodek Kultury Ochota, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe, Zamek 

Królewski, Centrum IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr Współczesny 

FINANSOWANIE 

Środki z budżetu szkoły,  Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica 

Rady Rodziców oraz finansowanie finansowania zewnętrznego 

 


