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SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI 

KULTURALNEJ 

SP  NR 80 

 

Program Edukacji Kulturalnej  został opracowany przez zespół nauczycieli po 

wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i dotychczas 

prowadzonych działań. Jest on integralną częścią Programu Wychowawczego i 

Profilaktycznego szkoły. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły. 

 

 Podstawą prawną niniejszego programu są:  

• Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 

• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 

 

Diagnoza  

Szkoła, jako placówka oświatowa, jest  z założenia miejscem, w którym dzieci 

już od najmłodszych lat w sposób naturalny obcują z kulturą, stają się jej odbiorcami i 

uczestnikami. Mimo to nasi nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

uczniów i rodziców, podejmują szereg dodatkowych działań w zakresie szeroko 

rozumianej edukacji kulturalnej. 

Należą do nich: 

✓ systematyczne uczestnictwo na każdym etapie kształcenia w proponowanych 

przez warszawskie muzea lekcjach,  

✓ czynna współpraca z bibliotekami publicznymi działającymi w naszej 

dzielnicy,  

✓ regularne korzystanie z ofert warszawskich placówek kulturalnych (kin, 

teatrów) oraz dzielnicowych ośrodków kultury, w których uczniowie nasi 
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uczestniczą w zajęciach teatralnych, filmowych oraz cyklicznych koncertach 

muzycznych, 

✓ czynne uczestnictwo w  Bielańskim Przeglądzie Talentów, 

✓ organizacja wycieczek tematycznych po najbliższej okolicy oraz Zielonych 

Szkół i wyjazdów kolonijnych, w czasie których nasi uczniowie mają 

możliwość poznawania tradycji, obyczajów i dziedzictwa kulturowego 

różnorodnych regionów naszego kraju, realizacja przez świetlicę szkolną 

programu „Moja mała Ojczyzna”,  

✓ czynne uczestnictwo w dzielnicowych, miejskich, wojewódzkich oraz 

międzynarodowych konkursach,  

✓ realizacja w czterech klasach warszawskiego projektu edukacyjnego Wars i 

Sawa grają w szachy,  

✓ bardzo bogata oferta zajęć dodatkowych, na których dzieci mogą pogłębiać 

własne zainteresowania oraz rozwijać umiejętności i talenty, 

✓ przekazywanie rodzicom i Radzie Pedagogicznej propozycji ciekawych 

wydarzeń organizowanych na terenie dzielnicy i m.st. Warszawy przez 

szkolnego koordynatora edukacji kulturalnej. 

 

Oprócz tego nasza szkoła jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez 

adresowanych zarówno do uczniów, ich rodziców jak i szeroko rozumianego 

środowiska lokalnego. 

Są to przede wszystkim:  

✓ dwa duże bielańskie konkursy:  

• Moja mała Ojczyzna – dla klas I – III, 

• Literackie Bielany – dla klas IV – VI,  

✓ bielański festiwal piosenki – Rozśpiewane świetlice, 

✓ plenery malarskie organizowane przez nauczycieli świetlicy dla uczniów 

bielańskich szkół,  

✓ dwie duże otwarte akcje charytatywne: 

• kiermasz świąteczny Podziel się sercem połączony z koncertem kolęd w 

wykonaniu choru szkolnego, 
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• Rodziny Sportowy Dzień Dziecka wraz z loterią Dzieci Dzieciom, na 

którym tradycją stał się już występ zespołu nauczycieli,  

✓ Bieg z Plastusiem ulicami Chomiczówki promujący zdrowy styl życia,  

✓ Szkolny dzień Talentów, na którym nasi uczniowie prezentują swoje pasje, 

zarówno plastyczne, muzyczne, jak i sportowe,  

✓ Świąteczne spotkanie z przedszkolakami, czyli przedstawienie jasełkowe dla 

dzieci z czterech przedszkoli Chomiczówki przygotowywane rok rocznie przez 

szkolne koło teatralne klas I-III Smyki z Plastusiowa,  

✓ Dzień Otwarty Szkoły, połączony z występami szkolnych grup teatralnych, 

tanecznych i sportowych.  

Wszystkie prowadzone na terenie szkoły oraz poza nią działania zmierzają nie 

tylko do wprowadzania  dzieci w świat kultury, ale również, a może przede 

wszystkim, uczą aktywnego w niej uczestnictwa.   

Cele ogólne  

1. Wzmacnianie tożsamości warszawskiej wśród społeczności szkolnej. 

2. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

 

Cele szczegółowe 

1. Pogłębianie wiedzy na temat Warszawy:  

➢ miejsce zamieszkania,  

➢ dzielnica,  

➢ miasto.  

2. Zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności kulturalnej.  

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

4. Wspieranie rodziny w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży m. in. 

poprzez realizację projektów familijnych.  
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Działania  

1. Organizowanie konkursów bielańskich: 

➢ „Moja mała Ojczyzna”, 

➢ „Literackie Bielany”. 

2. Organizowanie tematycznych wycieczek po Warszawie w klasach I – VI. 

3. Organizowanie cyklów zajęć związanych z:  

➢ historią i dniem dzisiejszym Chomiczówki i Bielan,  

➢ historią i dniem dzisiejszym Warszawy,  

➢ architekturą Warszawy,  

➢ najważniejszymi zabytkami.  

4. Stworzenie systemu upowszechniania informacji o wydarzeniach kulturalnych 

na terenie miasta.  

5. Współpraca z instytucjami kultury działającymi na terenie dzielnicy i miasta.  

6. Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia artystyczne, koła 

zainteresowań) na terenie placówki.  

7. Korzystanie z oferty zajęć pozaszkolnych rozwijających zainteresowania, 

zdolności i umiejętności uczniów.  

8. Udział w festiwalach, koncertach i imprezach o charakterze edukacyjnym.  

9. Udział uczniów oddziałów przedszkolnych w bielańskim programie 

„Kulturalny Przedszkolak”.  

10. Udział w programie „Moja pierwsza karta biblioteczna”. 

11. Udział uczniów klas pierwszych w różnorodnych działaniach w ramach 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

12. Opracowanie kalendarza szkolnych konkursów i wydarzeń artystycznych.  

13. Organizowanie imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej: 

➢ Kiermasz świąteczny,  

➢ Rodzinny Sportowy Dzień Dziecka,  

➢ Bieg z Plastusiem.  

14. Podejmowanie inicjatyw w poszczególnych klasach związanych z akcją „Cała 

Polska czyta dzieciom”.  
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15. Korzystanie z oferty kulturowej dzielnicy i miasta w czasie wolnym od zajęć 

dydaktycznych – „Zima i w mieście”, „Lato w mieście”.  

 

Odbiorcy programu  

Odbiorcami programu jest szeroko pojęta społeczność szkolna – uczniowie, 

rodzice, nauczyciele oraz środowisko lokalne.   

Realizatorzy programu  

Realizatorami programu są nauczyciele i wychowawcy działający we 

współpracy z różnorodnymi instytucjami kultury m. st. Warszawy oraz rodzicami 

uczniów.  

Spodziewane efekty   

➢ Aktywny udział uczniów w życiu kulturalnym Bielan i Warszawy. 

➢ Zwiększenie aktywności artystycznej i społecznej uczniów.  

➢ Zwiększenie liczby i jakości projektów kulturalnych. 

➢ Zwiększenie liczby organizowanych wycieczek po Warszawie. 

➢ Zwiększenie zainteresowania ofertą wydarzeń kulturalnych.  

➢ Zdobycie certyfikatu – Szkoła z pomysłem na kulturę.   

 

Monitoring i ewaluacja programu  

Określenie skuteczności programu oraz stopnia jego realizacji odbywać się 

będzie poprzez sprawdzanie  przez KEKS-a realizacji zaplanowanych działań na 

podstawie zapisów w dokumentacji wychowawców oraz sprawozdań poszczególnych 

zespołów. 

Ewaluacji podlegać będzie w bieżącym roku szkolnym obszar działań 

związanych z budzeniem w dzieciach tożsamości warszawiaka.  
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Podmioty współpracujące  

• bielańskie placówki oświatowe 

• Biuro Edukacji 

• Biuro Kultury 

• Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń  

• Instytucje kultury  

• redakcja  „Gazety Bielańskiej” 

 

Finansowanie   

Realizacja programu finansowana będzie przez:  

• Urząd Dzielnicy Bielany  

• Radę Rodziców  

• indywidualnych sponsorów 

• środki własne 

 

 

 


