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                                                                                                                                                                            Szczecin, 27 października 2017r 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECYZJA Nr 1/27/10/2017 
Dyrektora Liceum Plastycznego im. C. Brancusi  

z dnia 27 października 2017r 
w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania 

  
Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) w związku z § 2. 1 

ROZPORZĄDZENIEA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach 

artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych (Dz. U. Nr 89, poz. 730) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r.w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1793), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 25 

października 2018 

dopuszczam 

do użytku szkolnego, znowelizowane programy nauczania zgodnie z załącznikiem pt. Szkolny Zestaw Programów Nauczania Liceum Plastycznego 

im.C.Brancusi   
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LICEUM PLASTYCZNE W SZCZECINIE 
 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 
 
 

 
 

 

SZCZECIN 2008 
1)  Uchwała nr 6/23/01/2008 
z dnia 23  stycznia  2008r  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
2)  Uchwała nr 3/27/05/2011 
z dnia 27 maja 2011r. Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie  w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
4)Uchwała nr 8/28/06/2012 
z dnia 28  czerwca  2012r  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
5) Uchwała nr 4/29/08/2013 
z dnia 29 sierpnia  2013r  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
6)  Uchwała nr 5/14/04/2014 
z dnia 14 kwietnia 2014r. Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie  w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
7)  Uchwała nr 3/07/10/2014 
z dnia 7 października 2014r. Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie  w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
8) Zarządzenie 12/2017 Dyrektora Liceum Plastycznego w sprawie zmiany nazwy programów w związku ze zmianą nazwy specjalności i specjalizacji od dn.31.12.2016 i 
skreśleniem ww. programów z dniem 31.08.2017 z SZPN,  w związku zakończeniem nauki w klasach IV w roku szkolnym 2016/2017 
9) Uchwała nr 2/25/10/2017 
z dnia 25  października  2017r  Rady Pedagogicznej Liceum Plastycznego w Szczecinie w sprawie nowelizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 
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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  
 LICEUM PLASTYCZNE W SZCZECINIE 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 

 
SYLWETKA ABSOLWENTA LICEUM PLASTYCZNEGO W SZCZECINIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 
 
,,W wyniku kształcenia absolwent powinien: 

1. twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej, 
2. profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i 

malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej /sztuki stosowanej/ przy realizowaniu własnych projektów oraz projektów zleconych , 
3. posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, 

w tym najnowszych /m. in. z internetu/, 
4. biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą  /realizacyjną/ w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych, 
5. profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności /sztuki 

stosowanej/, 
6. umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie /zespole/ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość 

realizowanego projektu, 
7. profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki, 
8. przestrzegać i stosować obowiązujące przepisy prawne, w tym, z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać podstawy 

wiedzy z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, 
9. posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także 

dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych, 
10. umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki – w tym własnych – pod względem stylu, gatunku, 

materii itp., 
11. umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych, 
12. profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować, 
13. aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym – w szczególności plastycznym, 
14. dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych, 
15. dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską, 
16. znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

/artystycznej/, 
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17. stosować w życiu zasady etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego”. 
 
 

SYLWETKA ABSOLWENTA LICEUM PLASTYCZNEGO W SZCZECINIE 
 

1. jest kreatywny we wszystkich dziedzinach życia,  

2. kontynuuje naukę na kierunku artystycznym lub jest przygotowany na podjecie innych studiów zgodnych ze swoimi zainteresowaniami, 

3. może podjęć pracę zawodowa, pozwalają na to jego umiejętności,  

4. łączy wiedzę i umiejętności nabyte p0odczas zajęć z różnych przedmiotów, 

5. jest nastawiony na stały rozwój zawodowy, poszukiwanie i doskonalenie twórcze, 

6. jego wiedza pozwala na wrażliwy odbiór sztuki, 

7. potrafi pracować w zespole, 

8. jest odpowiedzialny, 

9. stawia czoło trudnościom i je pokonuje, 

10. jest świadomym obywatelem, angażuje się w życie społeczne i kulturalne, 

11. szanuje tradycję, 

12. jest tolerancyjny, szanuje odmienne poglądy. 
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SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  

 LICEUM PLASTYCZNE W SZCZECINIE 
 

 

Lp. 
Nauczany 
Przedmiot 

Wyposażenie konieczne dla pełnej realizacji programów 

Programy nauczania 
Podręczniki do nauki 
przedmiotu 

Czasopisma metodyczne 
związane z przedmiotem 
nauczania 

Inne pomoce 
(dla wszystkich pracowni dostępne są dwie 
kserokopiarki, komputery, ekrany rzutniki slajdów) 

1.  
og/LP 
 
 
 

Chemia 
a) 438/2012  
b) 528/1/2012 
c)528/2/2012 

a)R.HassaTo jest chemia 
zakres podstawowy 
b) M.LitwinTo jest chemia 1 
c) M.LitwinTo jest chemia 2 
Wyd.Nowa Era  

,,Chemia w szkole” 
Układ okresowy pierwiastków, modele budowy atomów, 
foliogramy, filmy , Zbiór zadań Pazdro 

2.  
og/LP 

 
Biologia 

a) 436/2012 
b)564/1/2012 
c)564/2/2013 

a) B.Jakubik, 
R.SzymańskaBiologia zakres 
podstawowy  seria 
Odkrywamy na nowo 
Wyd.Operon 
b)M.Guzik Biologia na czasie 
1 Nowa Era 
c)M.Marko-Worłowska  
Biologia na czasie 2 Nowa 
Era 

,,Biologia w szkole”  
Szkielet, plansze dydaktyczne, foliogramy, Repetytorium 
Maturalne  wyd. Operon 

3.  
og/LP 

Fizyka 447/2012 

M.Braun,W.Śliwa Odkryć 
fizykę  
Wyd.Nowa Era  
 

„Fizyka w Szkole” Plansze dydaktyczne, modele, foliogramy, 

4.  
og/LP 

Geografia 

a) 355/2011 
b) 501/1/2012 
c) 501/2/2013 
d) 501/3/2014 

B.Lenartowicz , M.Wójcik -
Czas na geografię  zakres 
podstawowy wyd.SZPWN 
R.Malarz, R.Więckowski 
Oblicza  geografii  zakres 
rozszerzony wyd.Nowa Era 

,,Geografia w szkole’’ Zestaw map, minerały, skały, foliogramy, kompasy. lupy 

5.  
og/LP 

Historia 
a)DKOS-415-147/02 
Zakres rozszerzony 
b) 642/1/2013 

a) Burda B. Halczak 
B.:Historia 1-3 
Wyd.Operon 

 
Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 

zestaw map, plansze, zbiory tekstów źródłowych, laptop 
i rzutnik multimedialny, tablica multimedialna  
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 b) Zrozumieć przeszłość 
zakres rozszerzony cz.1 ,2 i 3 
Nowa Era 
 

„Wiadomości Historyczne” 

6.  
og/LP 

WOS 

a) DKOS 4015-27/03 
Zakres podstawowy 
b) 407/2011 
c) 577/1/2012 

a) Smutek Z. Maleska J., 
Surmacz B.:Wiedza o 
Społeczeństwie  
Wyd.Operon 
b) Wiedza o społeczeństwie 
seria Ciekawi świata pp 
c) Wiedza o społeczeństwie 
seria Ciekawi Świata zakres 
rozszerzony  wyd.Operon 

Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 

plansze, zbiory tekstów źródłowych,  
laptop i rzutnik multimedialny 

7.  
         
og/LP 
 
 

Język angielski 

a)499/4/2013 
b)499/3/2012 
c) 129/06 
d)345/1/2011 

English File Third Editiona 
a)Intermediate  
b)Pre-intermediate 
c)New English Fle 
Intermediate  
d)Oxford Excellence for 
matura  
 

Teacher,s Books  
(World of English), (The 
BBC English 

rzutnik magnetofon 

8.  
og/LP 
 

 
Język francuski 

 
a) 291/03  
b) 405/1/2011 
c)405/2/2011 

 a) Studio 60 cz.2 klasy IV 
b) Echo A1 klasa I, II 
b)J.Echo A2 klasa  II, III 

 rzutnik magnetofon 

9.  
og/LP 

Język niemiecki 
a) DKOS-4015-186/02 
b) 99/12/2009 

a) Themen Aktuell ( Temen 
Neu)  
b) Schritte International 2,3 

 „Dutschland” 
 
rzutnik magnetofon 
 

10.  
og/LP 

 
Język polski 

a) 138/08 
b) 444/3/2013  
c) 444/1/2012 klasa I 
d) 444/2/2012 klasa I 
e) 57/03 
f) 143/04 

g) 545/3/2013 

h) 425/1/2012 

i) 425/2/2012 
j)25/3/2013 

a) " Przeszłość to dziś" J. 
Kopciński  
 wyd. STENTOR 
Wyd.PWN klasy IV 
b) D.Dominik –Stawicka 
Romantyzm  wyd.Operon 
c) W.Jagiełło 
Starożytność wyd.Operon 
d) W.Jagiełło Barok 
.Oświecenie wyd.Operon 

„Polonistyka” 
 
Lektury i literatura popularnonaukowa z zasobów 
biblioteki 
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e) B.Łozińska Słowa i teksty 
.Pozytywizm  wyd.SZPWN 
f) B.Łozińska Słowa i teksty 
wyd.SZPWN 
g)"Świat do przeczytania" 
K.Biedrzycki   kl.III 
wyd.Stentor 
h) "Ponad słowami" 
M.Chmiel 
Wydawnictwo Nowa Era 
cz.1  
i) cz.2 
j) Ponad Słowami M.Chmiel 
Wyd.Nowa Era 
 
 
 

11.  
og/LP 

 
Matematyka 

 
a) DKOS-5002-79/07 
b) 378/1/2011 
c)378/2/2011 

a)W.Babiański  , L.Chańko 
„Matematyka” klasa III,IV 
b) W.Babiański  , L.Chańko 
Matematyka  
c) W.Babiański  , L.Chańko 
Matematyka  
 

 
„Matematyka” 

 
Tablice matematyczne  i plansze, bryły 

12.  
og/LP 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

422/2012 

M.Borowiecki -Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Bez paniki  - książka + 
ćwiczenia 
Wyd.SZPWN 

 Szkielet , fantom, foliogramy  

13.  
og/LP 

Wychowanie 
fizyczne 

a) DKW-4014-
283/99klasy III-IV 
b)  

a) U. Kierczak, T. Glas, 
Wychowanie fizyczne 
b) 

   
Atlas, piłki ( kosz, piłki siatkowe, nożne, lekarskie  
materace 

14.  
art/LP 

Specjalność 
artystyczna -
formy użytkowe 
snycerstwo 
(warsztaty) 

MkiS-program nauczania 
Liceum Sztuk 
Plastycznych zawód : 
plastyk, specj. Formy 
użytkowe. 
Wa-wa 1987, 

  
Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej   

 
Ze zbiorów biblioteki 
szkolnej 

Wiertarka stołowa kolumnowa, tokarnie do drewna, 
narzędzia do ręcznej obróbki drewna Wiertarka stołowa 
kolumnowa, tokarnie do drewna, narzędzia do ręcznej 
obróbki drewna 
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Listopad 2000 

15.  
art/LP 

Podstawy 

fotografii  

i filmu 

 
APN/PFiF/15art/LP/01/0

9/2009 

Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 

 
Aparat fotograficzny cyfrowy, zestaw  komputerowy  
z oprogramowaniem 

16.  
art/LP 

Specjalność 
artystyczna -
formy użytkowe 
snycerstwo 
Zmiana nazwy 
od 
dn.31.12.2016 
na: 
Specjalizacja-
formy 
rzeźbiarskie, 
Specjalność 
artystyczna- 
snycerstwo 

APN/SAFU/16art/LP/01/

09/2009 

 
Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 

 

„Majster” 

 

Park maszynowy i narzędziowy zgodnie ze spisem 

księgowym 

17.  
art/LP 

Historia sztuki 1/2007 
Osińska B.Sztuka i czas 
 (tom I i II ) Wyd.WSIP 

Albumy z ze zbiorów 
biblioteki szkolnej, filmy 
,slajdy, taśmy wideo, CD 

Tablica ścienna, ekran do slajdów, rzutnik do slajdów, 
telewizor Philips, magnetowid 

18.  
art/LP 

Technologia 
informacyjna 

520/2012 
G.Hermanowska -
Informatyka 

„Komputer Świat” 8 komputerów z oprogramowaniem 

19.  
art/LP 

Podstawy 
Projektowania - 
Kompozycja 

APN/PP-

K/19art/LP/01/09/2009 
Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 

Albumy z ze zbiorów 
biblioteki szkolnej 

Komputer, programy komputerowe, 
rzutnik multimedialny 

20.  
art/LP 

Specjalność 
artystyczna -
Reklama 
Wizualna 
Zmiana nazwy 
od 
dn.31.12.2016 
na: 
Specjalizacja-
techniki 
graficzne 
,Specjalność: 

 
APN/SARW/20art/LP/01

/09/2009 

 

Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej  

„Komputer Świat” 

Komputery  z oprogramowaniem, skaner format A3, 
aparat cyfrowy, Programy komputerowe:  
WIN 98, COREL  Graf. 9.0 PL,  
PHOTOSHOP 7.0,  zestawy komputerowe /szt.5/ 
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projektowanie 
graficzne 

21.  
art/LP 

Rysunek i 
malarstwo 

APN/RiM/21art/LP/01/0

9/2009/2017 
Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej   

 
Lampy oświetleniowe ruchome, sprzęt wystawienniczy, 
farby, papier, brystol, blejtramy 

22.  
art/LP 

Rzeźba 

 
APN/R/22art/LP/01/09/2

009/2017 

Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 

 
Młynek do gliny i szkliwa, narzędzia do ceramiki, piecyk 
do próbnych wypaleń, kubiki kawalety wystawiennicze, 
aparat fotograficzny do dokumentacji 

23.  
og/LP 

Język angielski 
dla 
niesłyszących 

DKOS-4015-118/02 

NewEnglish 0UP 
File 1 
English File 
3 poziomy 

Teacherr,s Books (World of 
English), (The BBC English 

Rzutnik 

24.  
og/LP 

Podstawy 
przedsiębior- 
czości 

a) DKOS-5002-98/03 
klasy IIII 
b) 483/2012 

a) Podstawy 
przedsiębiorczości  
Wyd. OPERON 
b) Postawy 
przedsiębiorczości seria 
Odkrywamy na nowo wyd. 
Operon 

 
  
Internet, prasa codzienna  

25.  
bibl/LP 

Biblioteka Zgodnie z księgą inwentarzową 

26. o
g/LP 

Etyka  
Program autorski  
mgr Ewy August  

„Być Człowiekiem” 

27.  
og/LP 
 
 

Religia  AZ  6-01/1 Świadek Chrystusa 

28.og/
LP 

Przyroda 
a) 658/1/e/2013 
b) 658/2/e/2013 

Przyroda cz.1 
Przyroda cz.2 
Wyd.Nowa Era 
 

,,Biologia w szkole”  Szkielet, plansze dydaktyczne, foliogramy, fimy  

29. 
og/LP 
 

Historia i 
społeczeństwo  

659/1/2013 

Ojczysty Panteon i 
ojczyste spory  
Wyd.Nowa Era 
 

Ze zbiorów Biblioteki 
szkolnej 
„Wiadomości Historyczne” 

zestaw map, plansze, zbiory tekstów źródłowych, laptop i 
rzutnik multimedialny, tablica multimedialna 

30 
og/LP 

Rysunek i 
malarstwo 

APN/RiM/28art/LP/01/09/2014 
Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   

Albumy z ze zbiorów 
biblioteki szkolnej 

Lampy oświetleniowe ruchome, sprzęt wystawienniczy, 
farby, papier, brystol, blejtramy 
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31. 
og/LP 
 

Rzeźba APN/R/29art/LP/01/09/2014/2017 
Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   

Albumy z ze zbiorów 
biblioteki szkolnej 

Młynek do gliny i szkliwa, narzędzia do ceramiki, piecyk 
do próbnych wypaleń, kubiki kawalety wystawiennicze, 
aparat fotograficzny do dokumentacji 

32 
og/LP 
 

Podstawy 
projektowania 

APN/PP/30art/LP/01/09/2014/2017 
Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   

Albumy z ze zbiorów 
biblioteki szkolnej 

Komputer, rzutnik multimedialny 

33 
og/LP 
 

Techniki 
graficzne - 
Projektowanie 
graficzne 

APN/TG - 
PG/31art/LP/01/09/2014/2017 

Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   „Photoshop Practical” 

Komputery  z oprogramowaniem, skaner format A3, 
aparat cyfrowy, Programy komputerowe:  
WIN 98, COREL  Graf. 9.0 PL,  
PHOTOSHOP 7.0,  zestawy komputerowe /szt.5/ 

34 
og/LP 
 

Techniki 
graficzne - 
Techniki druku 
artystycznego 

APN/TG - 
TDA/32art/LP/01/09/2014/2017 

Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   

A.Jurkiewicz -Podręcznik 
metod grafiki artystycznej  

Prasa wklęsło  i wypukło drukowa, dygestorium, pudło do 
prószenia żywicy na blachę, wałki wybieraki 

35 
og/LP 
 

Formy 
rzeźbiarskie - 
Snycerstwo 

APN/FR-
S/33art/LP/01/09/2014/2017 

Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   

1.A.Denning –Materiały, 
narzędzia , techniki 
rzeźbiarskie i 
wykończeniowe. 
2.I.Tłoczek- Polskie 
snycerstwo 
 

Park maszynowy i narzędziowy zgodnie ze spisem 
księgowym 

36 
og/LP 
 

Techniki 
renowacyjne - 
Renowacja 
mebli i 
wyrobów 
snycerskich 

APN/TR - 
RMiWS/34art/LP/01/09/2014/20
17 

Ze zbiorów 
Biblioteki szkolnej   

„Spotkania z zabytkami” 
„Renowacja i zabytki” 

Komputer, narzędzia do ręcznej obróbki drewna,  
Wyroby chemiczne do konserwacji mebli i wyrobów 
snycerskich 
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