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Podstawy prawne  

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

r., 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., poz. 

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. poz.752). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2012 r., poz. 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 

 Dokumenty szkoły: Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki 

Szkoły, Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

 

 

 



DIAGNOZA 

Zespół Szkół Specjalnych nr 86 jest placówką, której podstawowym celem jest 

wspomaganie rozwoju ucznia w trakcie pobytu w szpitalu. Nadrzędnym zadaniem 

jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. 

Praca naszej szkoły jest ściśle związana z szeroko pojętymi działaniami szpitala. 

Obok wspomagania procesu leczenia, zapewniania dzieciom edukacji 

i umożliwienia aktywnego spędzania wolnego czasu, istotnym elementem 

działalności placówki jest organizowanie imprez kulturalnych. Działalność 

twórcza uczniów jest jedną z najważniejszych form terapii pedagogicznej w naszej 

szkole. Dzieci, bez względu na wiek, chętnie uczestniczą w zajęciach różnego 

typu, w czasie których mają możliwość wyrażania swojej ekspresji, uwierzenia we 

własne siły. 

Nasi uczniowie to najczęściej mieszkańcy Warszawy i województwa 

mazowieckiego. Większość uczniów – pacjentów przebywa w szpitalu do pięciu 

dni, zdarzają się pobyty kilkutygodniowe, miesięczne i cykliczne. 

 
 

CELE 

1. Kształtowanie i rozwijanie postaw pro kulturalnych. 

2. Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów. 

3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów. 

5. Wzmacnianie patriotyzmu lokalnego (mieszkańca Warszawy i Mazowsza). 

 
 

Główne zadania 

1. Wychowanie kulturalnych, otwartych, tolerancyjnych ludzi. 

2. Stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości (kreatywności, 

twórczego myślenia, wrażliwości estetycznej). 

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień artystycznych, talentów 

dzieci i młodzieży. 

4. Prezentacja osiągnięć uczniów – wpisy do Złotej Księgi Uczniów, wystawy 

prac plastycznych. 

5. Upowszechnianie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego, znajomości 

kultury polskiej. 

6. Udział w Miejskim Programie „Wspierania edukacji ekologicznej 

w placówkach oświatowych m. st. Warszawy (konkursy plastyczne) 

7. Przygotowanie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych w szkole. 

8. Przygotowanie do krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu. 

9. Doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej, inspirowanie nauczycieli do 

aktywnego udziału w kulturze. 

10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności kulturalnej w szkole 

i w Warszawie, rekomendowanie wydarzeń miejskich. 

 



Odbiorcy programu 

Odbiorcami programu jest cała społeczność szkolna – uczniowie i ich rodzice, 

nauczyciele oraz sporadycznie personel szpitala. 

 

Realizatorzy 

Realizatorami programu są nauczyciele i wychowawcy zajęć pozalekcyjnych. 

 

Planowane działania w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej 

DATA PLANOWANE DZIAŁANIA 
ODPOWIEDZIALNY 

NAUCZYCIEL 

Cały rok/raz 

w miesiącu 
Koncerty Filharmonii Narodowej Według grafiku 

Wrzesień 2016 
Przegotowanie kartki dla uczestników Powstania 

Warszawskiego 

A. Kaczor, M. Culepa 

wychowawcy zajęć 

pozalekcyjnych 

Wrzesień 2016 Spotkanie z uczestniczką Powstania Warszawskiego A. Kaczor 

Wrzesień 2016 Rok Henryka Sienkiewicza – zajęcia czytelnicze J. Brandys, E. Skowińska 

14.10.2016 r. 
Ty też potrafisz – warsztaty prezentujące ceramikę 

i wyroby z gliny 
I. Kowalczyk 

19.10.2016 r. 

„Warsztat rzeźbiarza” – warsztaty prowadzone przez 

edukatorów z Muzeum Narodowego w Warszawie w 

ramach projektu Muzeum na wynos. 

I. Kowalczyk 

Październik 2016 
Ty też potrafisz – warsztaty prezentujące wyroby z 

wikliny i technikę papierowikliny 
I. Kowalczyk 

Raz w miesiącu 
Savoir-vivre – cykl zajęć na temat dobrego 

wychowania 
I. Romańczuk 

Listopad 2016 
Henryk Sienkiewicz – zajęcia poświęcone twórczości 

i życiu pisarza 

I. Romańczuk, I. 

Kowalczyk 

Dwa razy 

w semestrze 
Występy Teatru BAMM BAAMM z Krakowa A. Kott, E. Szarowska 

Dwa razy 

w semestrze 

Teatrzyki lalkowe przygotowane przez wolontariuszy 

z APS-u, LO im. gen. Maczka 
A. Kaczor 

Cały rok Teatrzyki lalkowe w oddziałach i sali konferencyjnej 

Nauczyciele i 

wychowawcy zajęć 

pozalekcyjnych 

Raz w miesiącu 
Skarby z naszej biblioteki – cykl zajęć promujących 

literaturę dla dzieci i młodzieży 
J. Brandys, B. Balcerska 

Cały semestr 

Zajęcia muzyczno-ruchowe, rytmiczne, budowanie 

instrumentów perkusyjnych, słuchanie muzyki metodą 

Batti Strauss. 

J. Podemniak, M. Culepa 

Zgodnie 

z kalendarzem 

Kultywowanie zwyczajów ludowych 

- Andrzejki 

- Przygotowanie ozdób i ubieranie choinki na 

oddziałach 

- przygotowanie dekoracji i kartek z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych 

 

I. Kowalczyk, M. Culepa 

Wychowawcy zajęć 

pozalekcyjnych 

Nauczyciele 

i wychowawcy 



W miarę 

możliwości 

Współpraca z Fundacją Krystyny Jandy Na Rzecz 

Kultury 
M. Lewkowicz 

 

 

Październik2016 

Grudzień 2016 

Luty 2017 

Kwiecień 2017 

Czerwiec 2017 

Cykl artykułów prezentujący arcydzieła malarstwa 

publikowanych w szkolnej gazetce: 

- Jan Vermeer – Dziewczyna z perłą 

- Rembrandt van Rijn – Wymarsz kompanii strzelców 

- Francisco Goya – Kaprysy 

- Japońskie drzeworyty – K. Hokusai 

- Turner – mistrz nastroju 

I. Kowalczyk 

Raz w miesiącu Cykl publikacji w szkolnej gazetce Biblioteka poleca J. Brandys 

Styczeń 2017 
Przygotowanie tablicy informacyjnej prezentującej 

patronów roku 2017 
J. Brandys 

II semestr Wycieczka do Zoo – warsztaty plastyczne I. Wojtaś 

Dwa razy w 

miesiącu 

Tworzę z pasją. Zajęcia plastyczne rozwijające 

zainteresowania i zdolności plastyczne.  
I. Kowalczyk 

27.03.2017 r. Obchody Światowego Dnia Teatru 
M. Lewkowicz, A. 

Kaczor, I. Kowalczyk 

Zgodnie 

z kalendarzem 

imprez 

Lekcje i warsztaty biblioteczne promujące kulturę 

czytelniczą w ramach obchodów urodzin Kubusia 

Puchatka, Światowego Dnia Pluszowego Misia, 

Światowego Dnia Książki, Tygodnia Czytania 

Dzieciom  

J. Brandys 

Cały rok 

Książki znane i kochane, Poczytaj mi – gazetka 

ścienna prezentująca literaturę dziecięcą 

i młodzieżową 

J. Brandys, I. Wojtaś 

Kwiecień 2017 
Życie i działalność Adama Chmielowskiego – św. 

Brata Alberta – patron roku 2017 
I. Kowalczyk 

15.05.2017 r. Święto Polskiej Muzyki i Plastyki 
I. Kowalczyk, J. Podemniak,  

M. Culepa 

18.05.2017 r. Międzynarodowy Dzień Muzeów i Noc Muzeów 
I. Kowalczyk,  

E. Skowińska, A. Kaczor 

Raz w miesiącu Śladami  świętych J. Podemniak, A. Kaczor 

Cały rok 

Zajęcia ekologiczno-artystyczne realizowane w ramach 

Miejskiego Programu „Wspierania edukacji 

ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. 

Warszawy”. 

Nauczyciele biorący 

udział w programie 

Cały rok 
Zajęcia fotograficzne – zapoznanie z budową, obsługą 

aparatu. Wykonywanie zdjęć i ich obróbka graficzna. 
M. Culepa 

Cały rok Udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych 
Nauczyciele 

i wychowawcy 

Cały rok 
Udział w szkoleniach dotyczących edukacji 

kulturalnej i artystycznej 
Zainteresowani nauczyciele 

Cały rok 
Informowanie społeczności szkolnej o lokalnych 

działaniach kulturalnych 
I. Kowalczyk 

Koniec I i II 

semestru 

Uhonorowanie osiągnięć artystycznych dzieci 

i młodzieży wpisem do Złotej Księgi Uczniów 
I. Kowalczyk 

 

 

 



Działania planowane w oddziałach szpitalnych 

środa Zajęcia muzyczne – chirurgia urazowa A. Rojek, B. Balcerska 

W miarę 

możliwości 
Biblioterapia – neurochirurgia i neurologia E. Skowińska 

W miarę 

możliwości 

Biblioterapia, teksty obrazkowo-wyrazowe dla dzieci 

w wieku przedszkolnym – chirurgia ogólna 
M. Lichota 

II semestr Mały teatrzyk na paluszki – chirurgia ogólna M. Lichota 

Raz w miesiącu 
Poznajemy arcydzieła – przewodnik po sztuce - 

okulistyka 
I. Kowalczyk 

Raz w tygodniu 
Bajki Grajki – improwizacje lalkowe, odgrywanie 

scenek – okulistyka 
I. Kowalczyk 

II semestr 

Wzdłuż biegu Wisły od Tatr do Bałtyku – cykl zajęć 

na temat ciekawych miejsc, zabytków Polski – 

okulistyka 

I. Kowalczyk 

 

Spodziewane efekty programu 

1. Zróżnicowanie i wzbogacenie oferty w obszarze edukacji kulturalnej. 

2. Zwiększenie aktywności artystycznej i społecznej uczniów. 

3. Współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury. 

4. Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o imprezach 

kulturalnych. 

 

Ewaluacja 

MONITORING i ewaluację programu edukacji kulturalnej prowadzi Iwona 

Kowalczyk – koordynator edukacji kulturalnej. 

 

Podmioty współpracujące 

 Filharmonia Narodowa w Warszawie 

 Muzeum Narodowe w Warszawie 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  

 Prekursor artystyczny BAMM BAAMM z Krakowa i Fundacja Funkomitywa 

 Wolontariusze Akademii Pedagogiki Specjalnej i XCIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Warszawie 

 Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 

 i inni 

 

 

 


