Szkolny program edukacji kulturalnej
W XLI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela
w Warszawie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 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 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)
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:
XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie promuje działania na rzecz
wspierania kultury poprzez Szkolny Program Edukacji Kulturalnej. Uczniowie XLI LO chętnie
biorą udział w wydarzeniach na terenie szkoły i poza nią. W rocznicę urodzin Patrona (22.
Marca) odbywają się imprezy kulturalne. W latach 1988-2015 organizowany był Tydzień
Kultury Młodzieżowej. Aktualnie w tym terminie prowadzona jest Gala Lelewela – przegląd
szkolnych talentów (wokalnych, instrumentalnych, tanecznych itp.) z udziałem Uczniów
spoza szkoły. Niezależnie od powyższego w szkole organizowane są pojedyncze
wydarzenia, w których w miarę możliwości zawierają się elementy Programu.

Cele programu:
Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych;
Podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów;
Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów;

Główne zadania
1. Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym, realizowane na zajęciach artystycznych
oraz na przedmiotach humanistycznych i na zajęciach
2. Organizacja i udział w wydarzeniach szkolnych , dzielnicowych i miejskich – współpraca z
Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej
3. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych w ramach współpracy z Biurem Edukacji,.
4. Realizacja projektów edukacji kulturalnej (coroczny festiwal – Gala Lelewela i pomniejsze
projekty kulturalne)
5. Organizacja wyjść do placówek kulturalnych oraz wyjazdów do miejsc związanych z
kulturą.
5. Współpraca z instytucjami kulturalnymi (m.in. Rumuński Instytut Kultury)
6. Informowanie społeczności szkolnej o działaniach kulturalnych w szkole i dzielnicy,
rekomendowanie wydarzeń miejskich

Odbiorcy programu
Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice XLI LO w Warszawie.

Osoby realizujące
Nauczyciele XLI LO w Warszawie wyznaczeni do konkretnych zadań.

Nadzór
Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej – Bartosz Karaśkiewicz

Sposób realizacji zadań

Realizacja pełnego programu Zajęć Wiedzy o Kulturze w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. J.
Lelewela
Uwzględnianie elementów edukacji kulturalnej w ramach prowadzonych zajęć z
przedmiotów humanistycznych
Organizacja głównego wydarzenia kulturalnego w szkole – Gala Lelewela
Udział Uczniów w Festiwalu Osiągnięć Bielańskich Placówek Oświatowych
Wyjścia do placówek kultury (teatry, kina) – w tym poznawanie ich od zaplecza
Udział w lekcjach muzealnych
Organizacja wyjazdu edukacyjnego ‘Śladami Wieszczów Polskich – Adam Mickiewicz’
Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych
Prowadzenie grupy artystycznej Teatr Lelewela

Spodziewane efekty programu
Promocja i wzmacnianie marki szkoły jako placówki przychylnej inicjatywom kulturalnym.
Zwiększony udział Uczniów w wydarzeniach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią.
Inspiracja do dalszych działań na rzecz kultury.

Ewaluacja
W czerwcu 2018 r. zostanie przeprowadzona ewaluacja Szkolnego Programy Edukacji
Kulturalnej, a jej wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
podsumowującej rok szkolny 2017/2018

Podmioty współpracujące
Rada Rodziców przy XLI LO w Warszawie, Bielański Ośrodek Edukacji Kulturalnej

Finansowanie
Środki z budżetu szkoły i Rady Rodziców, próby pozyskania finansowania zewnętrznego

Opracował:
Bartosz Karaśkiewicz
Szkolny Koordynator Programu Edukacji Kulturalnej

