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Koncepcja  Pracy  

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku  

 Program Rozwoju na lata  2012-2017 

 

"Gdy na naszej drodze staje dziecko, 

 jest jak rwąca rzeka, targana niepokojami i pragnieniami.                                                   

A my powinniśmy stać sie dla niej spokojnymi brzegami i cichą,  

bezpieczną przystanią, w której odkryje i zrealizuje swoje tęsknoty i marzenia".                                                  

Janusz Korczak 

 

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku  jest placówką oświatowo-

wychowawczą  do której na zajęcia stałe w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało pond  

600 wychowanków a od września 2012, po zmniejszeniu etatów przez organ prowadzący, 

uczęszczać będzie ok.300 dzieci i młodzieży z powiatu bytowskiego w większości z miasta  

i gminy Miastko. W placówce prowadzone są  zajęcia stałe, okazjonalne i okresowe. 

 

Przez minionych 40 lat PMDK był placówką potrzebną środowisku. Wiele pokoleń 

miastkowian i mieszkańców okolic wyniosło stąd umiejętności  i wiedzę ,tutaj też odkryto 

wiele talentów. Pokaźna jest „Księga osiągnięć" wychowanków zdobytych  na szczeblu  

miejsko-gminnym, powiatu, województwa ,regionu ,ogólnopolskim a także 

międzynarodowym. 

 

PMDK zajmuje część budynku (612m
2
.) warsztatów szkolnych  ZSOiT w Miastku. 

Obecnie placówka dysponuje 4. pracowniami w których odbywają się zajęcia: plastyczne, 

muzyczne, teatralne, konferansjerki, informatyczne, dziennikarskie, gospodarstwa domowego 

oraz 2 salami do zajęć tanecznych i tenisa stołowego. Wszystkie sale są odpowiednio 

wyposażone. Nasze zasoby i możliwości pragniemy powiększać by przyczynić sie do 

podwyższenia standardu i estetyki placówki, by doskonalić jej wizerunek! 

 

PMDK to miejsce pracy wielu osób. Ich wiedza, doświadczenie oraz umiejętności 

mają ogromny wpływ na proces kształcenia i wychowania. Niezwykle ważne jest 

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy wszystkim pracownikom 
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placówki, stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania  i szacunku oraz wspieranie w dążeniu 

do podnoszenia własnych kwalifikacji i samorozwoju. 

Wszyscy pracownicy  muszą być w pełni  świadomi swoich  zadań, kompetencji  

i odpowiedzialności. Rolą dyrektora jest stworzenie takich warunków, aby doszło do ich 

harmonijnej współpracy i bieżącego przepływu informacji. Istotne jest też opracowanie 

mechanizmów rozstrzygania ewentualnych konfliktów. 

Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi jest 

czynnikiem, który ma ogromny wpływ na funkcjonowanie placówki.  

 

Koncepcja pracy jest dokumentem placówki, dzięki któremu możliwe jest 

zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe 5 lat, wytyczenie kierunków dalszych działań 

edukacyjnych  i wychowawczych. 

 

W oparciu o nasze wspólne przemyślenia opracowaliśmy poniższą koncepcję pracy 

czyli plan rozwoju placówki, którego realizacja  ma służyć bardzo wymiernemu celowi, jakim 

jest kształtowanie postawy naszego wychowanka. 

Widzimy go jako:     

 doświadczającego własnej wyjątkowości przez rozwój zainteresowań, pasji i talentu; 

 radzącego sobie z trudnymi i dobrymi emocjami; 

 wrażliwego na piękno świata i drugiego człowieka; 

 funkcjonującego w życiu w oparciu o moralne i społeczne normy; 

 elastycznego, zdolnego do reagowania na zmieniającą się rzeczywistość; 

 świadomego obywatela "małej ojczyzny" i świata. 

 

 

STYMULOWANIE  WYCHOWANKA  DO  SIĘGANIA  W  ŻYCIU  "WYŻEJ" JEST 

NAJWIĘKSZYM PROFITEM  Z REALIZACJI  SPÓJNEJ KONCEPCJI  PRACY.  
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Misja  

Jesteśmy placówką ,która wypełnia czas wolny dzieci i młodzieży, co jest profilaktyką 

przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem, uzależnianiu się od używek oraz: 

 proponującą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; 

 przygotowującą do aktywnego udziału w życiu kulturalnym; 

 zapewniającą uczestnikom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do rozwijania swoich 

uzdolnień artystycznych, sportowych, naukowych i technicznych; 

 dającą uczestnikom różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną; 

 uczącą uczestników racjonalnie wykorzystywać czas wolny; 

 promującą zdrowy styl życia; 

 zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną; 

 wspierającą ducha partnerstwa między uczestnikami a nauczycielami, między rodzicami  

a placówką, między społecznością lokalną a placówką; 

 zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia; 

 wspierającą i promującą uzdolnienia artystyczne, intelektualne i sportowe dzieci  

i młodzieży. 

 

Wizja  

Będziemy placówką: 

 wypełniającą czas wolny dzieci i młodzieży w sposób będący swoistą   profilaktyką 

przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem, szerzeniu się alkoholizmu, 

używaniu narkotyków i poddawaniu się oddziaływaniu sekt; 

 integrującą środowisko lokalne w kierunku pomocy rodzinie i szkole w wychowaniu; 

 prowadzącą edukację kulturalną dzieci i młodzieży pomocną w znajdowaniu  

i promowaniu talentów; 

 wychowującą dla demokracji i uczącą zasad tolerancji oraz poszanowania praw 

człowieka; 

 integrującą europejską młodzież przy jednoczesnym działaniu na rzecz poszanowania  

i dumy z kultury narodowej.   
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Priorytety: 

I. Baza 

 docieplenie placówki poprzez wykonanie termoizolacji i elewacji budynku, 

 doposażenie pracowni w niezbędne pomoce naukowe. 

 

II. Organizacja i zarządzanie 

 współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na terenie placówki, 

 współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym, 

 systematyczny monitoring i ewaluacja wszelkich dziedzin funkcjonowania placówki. 

 

III. Doskonalenie nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych  

 stworzenie atmosfery motywującej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych do 

podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy.  

 

IV. Dydaktyka 

 realizacja programów własnych  poszczególnych sekcji, 

 zapewnienie bogatej i atrakcyjnej oferty zajęć, 

 zapewnienie uczestnikom zajęć zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, 

 rozwijanie zdolności , zainteresowań i pasji uczestników, 

 odkrywanie  talentów i "szlifowanie" ich. 

 

V. Działalność wychowawczo – opiekuńcza. Klimat placówki. 

 realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego, 

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

 współpraca między nauczycielami i rodzicami w procesie wychowania, 

 angażowanie rodziców w organizowanie przez placówkę zajęć i imprez oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa wychowanków, 

 rozwijanie współpracy z domem rodzinnym wychowanków w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na terenie placówki, 

 zagwarantowanie przyjaznej i ciepłej atmosfery w placówce, 

 rozwijanie koleżeńskiej pomocy. 
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VI. Promocja placówki w środowisku lokalnym 

 kreowanie pozytywnego wizerunku PMDK w środowisku,  

 aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami, mediami. 

                      

 

Cele i zadania placówki  na lata 2012-2017 

 

1. Baza 

Cele strategiczne:  

Budynek tj. część budynku warsztatów szkolnych/użyczony od ZSOiT  

w Miastku  i wyposażenie placówki  zapewniają bezpieczne warunki realizacji jej zadań 

statutowych i umożliwiają osiąganie wysokiej jakości pracy. 

Wyposażenie placówki w sprzęt i środki dydaktyczne umożliwią pełną realizację planów 

pracy poszczególnych sekcji. 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Formy realizacji 

 

Termin/Uwagi 

 

1. Utrzymanie budynku w 

odpowiednim stanie 

technicznym.Zapewnienie 

bezpiecznych warunków 

kształcenia i wychowania. 

dyrektor,  

st. specjalista 

d/s bhp i p. poż. 

Bieżące przeglądy, 

remonty, naprawy. 

 

Na bieżąco  

2. Rozpoznanie i analiza 

potrzeb w zakresie bazy 

dydaktycznej. 

dyrekcja, 

nauczyciele 

Zbieranie informacji od 

nauczycieli. 

Co roku 

3. Modernizacja 

wyposażenia oraz zakup 

pomocy dydaktycznych, 

sprzętu sportowego. 

dyrektor, 

nauczyciele 

Doposażenie sal  

w zależności od 

posiadanych środków 

finansowych.  

Pozyskanie środków 

pozabudżetowych. 

Wg 

możliwości 

4. 

 

 

 

Termoizolacja i elewacja 

budynku. Zmiana miejsca 

drugich drzwi 

ewakuacyjnych. 

  

 

dyrektor, 

nauczyciele 

Monitowanie w 

starostwie w celu 

przyspieszenia 

wykonania tego 

zadania. Nadzór nad 

wykonaniem 

2012/2013 
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5. 

 

Troska o bezpieczne i 

estetyczne otoczenie 

placówki 

 

 Współpraca z zarządcą 

obiektu-ograniczenie  

prędkości, pasy dla 

pieszych, spowalniacze.  

 

2012/2013 

6 Dbałość nauczycieli i 

wychowanków o wygląd  

i stan pracowni  oraz 

korytarzy placówki. 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele  

i pracownicy, 

RR 

Dbanie o estetykę  

i atrakcyjną dekoracje 

pomieszczeń 

Na bieżąco 

 

Kryteria sukcesu: 

Placówka zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom  w trakcie  zajęć stałych, okazjonalnych  

i okresowych( imprez, konkursów, zawodów itp.) 

Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego 

przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. 

 

 

2. Organizacja i zarządzanie placówką. 

Cele strategiczne: 

Usprawnienie funkcjonowania placówki.                                       

Wszyscy pracownicy, wychowankowie i ich rodzice są zaangażowani w tworzenie strategii 

rozwoju placówki oraz znają, rozumieją i akceptują jej treści. 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Formy realizacji 

 

Termin/ 

Uwagi 

 

 1. Aktualizowanie prawa 

wewnątrzplacówkowego 

pod kątem zgodności z 

obowiązującym stanem 

prawnym. 

 

dyrekcja, 

zespoły 

nauczycieli 

 

Nowelizowanie Statutu 

placówki, Regulaminu 

Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców, Samorządu 

Wychowanków, Procedur 

postępowania w razie 

zagrożenia, wypadku, itp. 

Na 

bieżąco 

2. Zapewnienie dostępu do 

dokumentów prawa  

wewnątrzplacówkowego  

i prawa oświatowego. 

dyrekcja Udostępnianie aktów 

prawa 

wewnątrzplacówkowego  

i prawa oświatowego  

w sekretariacie oraz 

Na 

bieżąco 
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 zamieszczanie 

najważniejszych 

dokumentów na stronie 

internetowej.Zapoznawanie 

pracowników 

pedagogicznych i 

niepedagogicznych  

z aktami prawa 

wewnątrzplacówkowego. 

3. Delegowanie uprawnień 

odpowiedzialności za 

wykonanie powierzonych 

zadań członkom Rady 

Pedagogicznej. 

dyrektor Funkcjonowanie zespołów 

nauczycieli, powołanie 

liderów i koordynatorów 

poszczególnych zadań. 

Wg 

potrzeb 

4. Angażowanie nauczycieli, 

uczestników i rodziców 

do modyfikowania 

koncepcji pracy placówki. 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele, 

opiekun SW, 

przewodniczący 

RR 

Wzrost poczucia 

współodpowiedzialności za 

efekty działalności 

placówki. 

Każdego 

roku 

5. Podejmowanie działań 

służących poprawie 

komunikacji 

interpersonalnej. Dbałość 

o płynny przepływ 

informacji. 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

Strona www PMDK, 

tablice ogłoszeń na holu. 

Bieżące informowanie 

uczestników i ich rodziców 

o pracy placówki. 

Na 

bieżąco 

 

Kryteria sukcesu:  

PMDK jest sprawnie zarządzany ,funkcjonalny dla pracowników, uczestników, rodziców oraz 

posiada jasno określone regulaminy i procedury. 

Placówka ma wyraźnie określone i akceptowane przez całą społeczność cele i kierunki 

działania. 

Pracownicy placówki osiągają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczo - 

opiekuńczej oraz wysoki poziom wykonywanych przez siebie zadań organizacyjnych.     

W placówce panuje dobra, przyjazna atmosfera pracy i właściwa komunikacja interpersonalna 

pomiędzy nauczycielami a pracownikami administracji i obsługi. 
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3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

Cel strategiczny:  

Placówka dysponuje kadrą posiadającą pełne kwalifikacje. 

Wspieranie kadry w sukcesywnym rozwoju własnych kompetencji zawodowych, ponieważ 

rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wynika z ich 

indywidualnych potrzeb oraz wpływa na jakościowy rozwój placówki i podnoszenie poziomu 

edukacji.  

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Formy realizacji 

 

Termin/Uwagi 

1. Rozpoznanie potrzeb 

Rady Pedagogicznej  

i poszczególnych 

nauczycieli w zakresie 

doskonalenia 

zawodowego w celu 

pogłębienia ich wiedzy  

i umiejętności. 

vicedyrektor 

 

 

Przygotowanie 

planu 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli. 

 

 

IV/VII 

każdego roku 

2. Organizowanie szkoleń 

w ramach WDN-u. 

 

dyrekcja Udział 

nauczycieli w 

szkoleniach 

doskonalących 

warsztat pracy. 

Wg planu 

Wspieranie n-li 

podejmujących różnego 

rodzaju formy 

doskonalenia 

zawodowego. 

dyrektor Przyznawanie 

dopłat. 

Wg potrzeb 

3. Wymiana doświadczeń  

i doskonalenie oraz 

wzmocnienie współpracy 

nauczycieli w ramach 

pracy zespołów  

samokształceniowych. 

kierownicy 

zespołów oraz 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Spotkania, 

dyskusje, 

wyciąganie 

wniosków, 

realizacja 

wspólnych 

projektów. 

2-3 razy  

w roku 

4. 

 

 

Awans zawodowy 

nauczyciela. 

 

 

dyrekcja 

 

 

 

Opieka nad 

nauczycielami 

realizującymi 

staż na kolejny 

stopień awansu 

zawodowego.  

 

Wg potrzeb 
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 Doskonalenie 

współpracy 

stażysta-opiekun. 

5. Rozpoznawanie potrzeb 

pracowników 

niepedagogicznych oraz 

wspieranie ich  

w doskonaleniu 

dyrektor Przygotowywanie 

planu szkoleń i 

dofinansowania. 

Styczeń 

każdego roku 

 

Kryteria sukcesu: 

Organizacja WDN nauczycieli jest przemyślana, zaplanowana oraz systematycznie  

i właściwie realizowana. 

Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

System doskonalenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych jest monitorowany,  

a wyniki monitoringu służą jego usprawnianiu. 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  podnosi jakość 

pracy placówki. 

Doskonalenie zawodowe pracowników niepedagogicznych prowadzone jest systematycznie  

i dostosowywane do każdego stanowiska pracy. 

 

 

4. Dydaktyka 

Cele strategiczne:   

Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków.  

Wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności pozwalające realizować się w dalszym 

życiu i funkcjonować w rzeczywistości. 

Stałe podnoszenie jakości i efektów kształcenia, powiązanie kształcenia z wychowaniem  

i nabywaniem umiejętności kluczowych, umożliwiających systematyczne postępy edukacyjne 

i osiąganie sukcesów przez uczestników zajęć. 

 

Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Formy realizacji Termin/Uwagi 

 

1. Przygotowanie arkusza 

organizacji placówki 

zgodnie z przepisami 

prawa. 

dyrektor 

 

 

Zapoznanie  RP  

i zatwierdzenie przez 

organ prowadzący. 

 

IV-V każdego 

roku 
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Opracowanie 

tygodniowego rozkładu 

zajęć zgodnego  

z zatwierdzonym arkuszem 

organizacji PMDK. 

wicedyrektor 

  

Nauczyciele składają 

propozycje dni i godz. 

zajęć uzgodnione  

z uczestnikami. 

do 15 IX 

każdego roku 

2. Tworzenie i realizacja 

programów własnych dla 

poszczególnych sekcji 

zajęć z uwzględnieniem 

potrzeb  

i zainteresowań jej 

uczestników. 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Opracowywanie na 

każdy rok szkolny 

Planu Pracy sekcji.                             

Stałe rozpoznawanie 

potrzeb uczestników  

w zakresie zajęć 

pozaszkolnych. 

2012-2017 

3. Prowadzenie działalności 

innowacyjnej. 

nauczyciele Innowacje 

Programów 

Własnych. Tworzenie  

i modyfikowanie 

programów własnych. 

2012/2013 

 

Wg potrzeb 

4. Zachęcanie dzieci i 

młodzieży do 

pożytecznego spędzania 

czasu wolnego  poprzez 

rozwijanie zainteresowań i 

zdolności. 

 Stworzenie 

interesującej oferty 

zajęć.       

Prowadzenie zajęć 

atrakcyjnymi 

metodami i formami. 

2012-2017 

5. Wspieranie rozwoju 

zdolności i umiejętności 

oraz pogłębianie wiedzy 

wychowanków. 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Obserwacja, 

rozmowa, analiza 

działań na zajęciach. 

 

2012-2017 

6. Rozpoznawanie 

indywidualnych zdolności 

wychowanka 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Indywidualna praca  

z wychowankiem, 

motywowanie do 

udziału w 

konkursach, 

współpraca  

z rodzicami. 

2012-2017 

7. Przygotowanie 

uczestników do udziału w 

konkursach, festiwalach i 

zawodach sportowych.        

 

Dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

Udział w konkursach, 

przeglądach, 

festiwalach, 

zawodach, itp. 

2012-2017 

8. Promowanie osiągnięć. dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

Prezentacja osiągnięć 

na stronie www, 

gabloty, media, itp. 

Na bieżąco 
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9. Udział  uczestników w 

ogólnopolskich i 

międzynarodowych 

projektach/programach 

edukacyjnych. 

 Współpraca  

z Miasteckim 

Stowarzyszeniem 

Oświatowym i innymi 

placówkami. 

Wg potrzeb 

10. Rzetelne przekazywanie 

wiedzy oraz kształcenie 

umiejętności. 

nauczyciele 

 

Prowadzenie zajęć 

interesującymi 

metodami i formami 

zajęć. 

2012-2017 

11. Modernizacja i 

zwiększanie oferty zajęć. 

 

dyrekcja, 

nauczyciele 

Zaspokajanie potrzeb 

edukacyjnych i zajęć 

pozaszkolnych dzieci  

i młodzieży. 

Wg  

możliwości 

finansowych, 

kadrowych  

i lokalowych. 

Kryteria sukcesu: 

Programy własne i plany pracy  poszczególnych sekcji są tak skonstruowane, aby zapewnić 

każdemu uczestnikowi osiąganie systematycznych postępów oraz zadowolenia i satysfakcji  

z czasu spędzonego w PMDK. 

Organizacja procesu kształcenia w sekcjach umożliwia pełną realizację zadań placówki oraz 

zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. 

Proces kształcenia w placówce ma na celu konsekwentne wspieranie uczestników w ich 

rozwoju. 

Uczestnicy biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, festiwalach, przeglądach  

i zawodach sportowych. 

 

5. Działalność wychowawczo-opiekuńcza placówki. Klimat placówki.  

Cele strategiczne:  

Realizowanie programu wychowawczo-- profilaktycznego.  

Zaspokajanie potrzeby aktywności, akceptacji i sukcesu. 

Eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczestników zajęć. 

Wspieranie rodziców i szkoły w procesie wychowania. 

 

Cała społeczność placówki dba o budowanie właściwego klimatu/atmosfery panującej  

w PMDK czyli tworzy przyjazną atmosferę. 
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Lp. Zadania do realizacji Odpowiedzialni Formy realizacji Termin/Uwagi 

1. Realizacja  programu 

Wychowawczego-

profilaktycznego 

uwzględniającego 

m.in.:  

- uniwersalne wartości, 

wychowanie 

patriotyczne  

i obywatelskie; 

- promocję postawy 

szacunku dla innych  

i samego siebie, 

tolerancji dla inności; 

- przeciwdziałanie 

nałogom, 

dyskryminacji; 

- promowanie 

zdrowego stylu życia; 

- ochrona środowiska; 

-samorządność 

uczestników zajęć. 

dyrekcja,  

opiekun SW, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Zajęcia stałe, okazjonalne  

i okresowe. 

Imprezy własne  

i współudział  

w imprezach 

środowiskowych 

(rocznicowych  

i patriotycznych, 

charytatywnych  

i innych). 

 

2012-2017 

 

 

 

Wg 

kalendarza 

imprez  

2. Przestrzeganie zasad 

BHP. 

 

dyrekcja,  

wszyscy 

 

Informowanie 

wychowanków  

i  pracowników  

o przepisach bhp na 

terenie placówki, podczas 

imprez, wyjazdów oraz 

ich egzekwowanie. 

Na bieżąco 

3. Współpraca z policją, 

strażą miejską. 

 Informowanie  

o imprezach 

wewnętrznych  

i zewnętrznych placówki. 

Wg potrzeb 

4. Organizowanie 

dostępnych form 

pomocy uczestnikom, 

którzy jej potrzebują. 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Pomoc materialna, 

wsparcie psychologiczne  

i społeczne, 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu. 

Współpraca z Radą 

Rodziców. 

 

Wg potrzeb 
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5. Zapewnienie 

systematycznych i 

skutecznych działań 

opiekuńczych w czasie 

zajęć oraz imprez , 

zawodów, konkurów 

itp. 

 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

Właściwa opieka na 

zajęciach sprawowana 

przez nauczyciela.  

 

Odpowiednia ilość 

opiekunów wycieczek, 

zgodność  

z regulaminem 

wycieczek/imprez 

placówki. 

2012-2017 

6. Podejmowanie działań 

służących zapewnieniu 

uczestnikom  

i pracownikom PMDK 

pomocy w nagłych 

wypadkach 

dyrekcja, 

nauczyciele oraz 

pracownicy 

niepedagogiczni 

 

Organizacja szkoleń  

z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

oraz BHP.   

Próbne ewakuacje.  

Zgodnie  

z planem 

7. Współpraca z 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego, 

instytucjami i 

organizacjami 

wspomagającymi  

w działaniach 

wychowawczo-

profilaktycznych. 

dyrekcja, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Włączenie się w 

realizację zadań 

„Powiatowego Programu 

Zapobiegania 

Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa 

Obywateli na lata 2011-

2014”. 

 

Imprezy, konkursy, 

zawody we współpracy 

ze: szkołami, M-G 

Komisją ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną, Komendą 

Policji, Parafiami, 

Kuratoriami sądowymi, 

itp. 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2017 

8. 

 

Współpraca z 

rodzicami uczestników 

zajęć. Aktywne 

włączanie rodziców w 

życie PMDK. 

dyrekcja,  

wszyscy 

nauczyciele 

 

Organizowanie spotkań z 

rodzicami, konsultacje 

indywidualne. 

Współpraca przy 

organizacji imprez, 

2012-2017 
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współorganizacja imprez 

w placówce, udział 

rodziców  

w pracach na rzecz 

placówki. Opiniowanie 

dokumentów placówki. 

 

 

9. Prowadzenie  działań 

służących 

integrowaniu procesu 

dydaktyczno-

wychowawczego- 

integrowanie się dzieci 

i młodzieży, 

nauczycieli, 

pracowników 

administracji i obsługi, 

rodziców. 

dyrektor,  

opiekun SW,  

wszyscy 

nauczyciele 

 

Imprezy wewnętrzne  

i zewnętrzne w ramach 

kalendarza imprez, wew. 

imprezy integracyjne, 

wycieczki, itd. 

 

2012-2017, 

wg kalendarza 

imprez 

10. Budowanie 

prawidłowych relacji 

pomiędzy 

uczestnikami, 

nauczycielami 

i dyrekcją. 

cała społeczność 

PMDK 

  

Spotkania dyrekcji  

z Samorządem 

Wychowanków, Radą 

Rodziców. Wspólne 

przygotowanie imprez  

i uroczystości. 

2012-2017 

11. Realizacja projektów 

wychowawczo- 

profilaktycznych. 

wszyscy 

nauczyciele 

Imprezy, konkursy, 

turnieje we współpracy z 

AA  

i innymi placówkami, 

instytucjami. 

W miarę 

możliwości 

 

Kryteria sukcesu: 

Integracja działań z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki i profilaktyki.  

Wspomaganie rodziców  i szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

W placówce nie występują przejawy przemocy, uprzedzeń i niesprawiedliwości czy 

dyskryminacji. 

Nauczyciel jako doradca wspiera wychowanka w jego rozwoju osobistym.  

Występuje partnerska współpraca z rodzicami i społecznością lokalną. 

Zapewnia się poczucia bezpieczeństwa. 

W PMDK panuje przyjazna atmosfera pracy.  
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6. Promocja placówki w środowisku lokalnym 

Cele strategiczne:  

PMDK postrzegany jako wzorowa placówka oświatowo-wychowawcza, która organizuje czas 

wolny dzieciom i młodzieży, rozwija ich zainteresowania i talenty oraz  wychowuje  

i promuje swoich uczestników. 

Wzmacnianie współpracy ze środowiskiem. 

Lp. Zadania do realizacji 

 

Odpowiedzialni Sposoby  realizacji Termin/Uwagi 

1. Uroczyste obchody 40-

lecia placówki. 

 Folder, Koncert 

galowy, Imprezy 

towarzyszące. 

IX 2012 

2. Promowanie placówki i 

osiągnięć jej 

uczestników w 

środowisku i poza nim. 

 

dyrekcja, 

wszyscy nauczyciele 

Umieszczanie 

materiałów 

informacyjnych na 

stronie internetowej 

PMDK i w lokalnej 

prasie oraz w 

gablotach na holu  

i w kronice 

placówki . 

2012-2017 

3. Publikacje w mediach dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

Artykuły  prasowe, 

relacje, 

informowanie 

mediów o 

działaniach 

placówki. 

Na bieżąco 

4. Kreowanie 

pozytywnego 

wizerunku PMDK w 

środowisku lokalnym. 

dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

Organizacja imprez 

otwartych 

/koncerty, 

widowiska, 

wystawy itp.  

z udziałem 

społeczności 

lokalnej. 

Corocznie wg 

kalendarza 

imprez 

5. Udział placówki w 

życiu społeczności 

lokalnej. 

 

 Uczestniczenie  

w imprezach 

lokalnych 

organizowanych 

przez miasto gminę, 

powiat, itd. 

 

Wg potrzeb 
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6. Pozyskiwanie 

sponsorów i 

sympatyków placówki. 

dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

Spotkania, 

rozmowy, 

informacje 

pisemne, 

systematyczna 

współpraca z RR,  

z przedstawicielami 

samorządu, 

lokalnymi 

przedsiębiorcami. 

2012-2017 

7. Współpraca z 

przedszkolami, 

szkołami, instytucjami, 

stowarzyszeniami, 

organizacjami 

pozarządowymi, 

związkami. 

dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

Dni otwarte, 

zapraszanie na 

imprezy. 

2 razy w roku, 

wg kalendarza 

imprez 

8. Włączanie rodziców  

w życie placówki . 

 

dyrekcja,  

wszyscy nauczyciele 

 

 

Udział w 

uroczystościach, 

wycieczkach. 

Wykonywanie 

drobnych prac 

remontowych. 

Wg potrzeb 

9. Rozpoznawanie 

oczekiwań i potrzeb 

uczniów różnych typów 

szkół oraz rodziców i 

wychodzenie naprzeciw 

z ofertą placówki. 

 

 Ankiety, spotkania, 

rozmowy, 

prezentacja podczas 

imprez 

wewnętrznych, 

przygotowanie 

oferty i przekazanie 

jej społeczności 

szkolnej. 

2012-2017, 

na bieżąco 

 

Kryteria sukcesu: 

PMDK jest integralnym elementem środowiska, w którym działa i z którym współpracuje na 

rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 

PMDK dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku. 

PMDK gromadzi, analizuje i promuje osiągnięcia uczestników zajęć. 

PMDK cieszy się zaufaniem środowiska lokalnego. 

PMDK jest postrzegany jako placówka przyjazna dzieciom i młodzieży o dobrych stosunkach 

interpersonalnych. 
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7. EWALUACJA  KONCEPCJI 

 

Monitorowanie działań i ewentualne modyfikowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie 

do ewaluacji jej realizacji. 

 

W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji  biorą udział: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 

niepedagogiczni oraz uczestnicy zajęć i ich rodzice. 

        

Koncepcja pracy placówki będzie modyfikowana na podstawie: 

 wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

 analizy realizacji Planu pracy w danym roku szkolnym, 

 wniosków z ewaluacji wewnętrznej, 

 opinii rodziców, wychowanków, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

 

Dokumenty wspierające koncepcję rozwoju placówki: 

 Statut, 

 Zestaw Programów Własnych, 

 Plan Pracy PMDK na każdy rok szkolny, 

 Plan nadzoru pedagogicznego, 

 Program wychowawczo-profilaktyczny, 

 Kalendarz imprez, 

 Plan WDN, 

 Plan SW, 

 Plan RR, 

 Plan finansowy. 

 oraz wszystkie Regulaminy, Instrukcje, Procedury obowiązujące w placówce. 

 

Sposób upublicznienia koncepcji: 

 zamieszczenie na stronie internetowej placówki. 
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Podstawa prawna opracowania koncepcji pracy: 

 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.), 

 Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (  Dz. U. Z 2009 r. Nr 168, poz. 1324). 

 

Koncepcja Pracy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku Program Rozwoju 

na lata 2012 – 2017 została: 

Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na jej posiedzeniu w dniu 04 IX 2012. 

Zaakceptowana przez Radę Rodziców 13 IX 2012. 

Zaakceptowana przez Samorząd Wychowanków 24 IX 2012. 

 

 


