PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY w Jeleniej Górze
w roku szkolnym 2018/2019
I. Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze jest placówką wychowania pozaszkolnego.
Prowadzi zajęcia w sekcjach, pracowniach i kołach zainteresowań, organizuje otwarte
imprezy kulturalne, stwarza dzieciom i młodzieży możliwości udziału w konkursach,
przeglądach artystycznych. Placówka podejmuje w dużym stopniu działalność na rzecz
organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, przyczyniając się do zapobiegania patologiom
społecznym. MDK podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej,
regionalnej, prozdrowotnej i europejskiej. Młodzieżowy Dom Kultury rozwija zdolności, pasje
i zainteresowania, jednocześnie wzbogaca uczestników o doznania artystyczne, kulturalne
i poszerza wiedzę dzieci z zakresu programu szkolnego.

II. Głównie zadania i kierunki pracy:
a/ w zakresie pracy wychowawczej:
1. Troska o bezpieczny pobyt w placówce, realizowanie zadań wychowawczych
wynikających z priorytetów MEN, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, planów
i programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
2. Troska o bazę i wyposażenie placówki, wygląd estetyczny pomieszczeń, troska o
powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne.
3. Dobór przez nauczyciela atrakcyjnych form pracy, nagradzania dzieci.
4. Prezentacja dorobku kół i sekcji poza pracownią w turniejach, pokazach, występach.
5. Systematyczna współpraca z mediami.
6. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalno-oświatowym.
b/ w zakresie pracy kształcącej:
1. Troska o rozwój zainteresowań, kształcenia młodego człowieka, jego sfery duchowej,
promowanie sukcesów uczestników.
2. Zachęcanie uczniów jeleniogórskich szkół do uczestnictwa w kołach zainteresowań,
udziału w imprezach masowych, ciągła troska o wiarygodność placówki w środowisku
lokalnym.
3. Kształtowanie u uczestników zajęć świadomość potrzeby nieustannego rozwoju
i kształcenia.
4. Zachęcanie nauczycieli do różnych form doskonalenia.
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c/ w zakresie pracy opiekuńczej:
1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, godności uczestnika w kontekście Praw
Człowieka i Konwencji Praw Dziecka.
2. Troska o prawidłowy rozwój dziecka, system nagradzania i wyróżniania.
3. Doskonalenie form pracy, atrakcyjność zajęć.
4. Poszukiwanie sponsorów, którzy mogą wesprzeć placówkę finansowo.
5. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - warsztaty
artystyczne, imprezy otwarte dla dzieci, które wolny od nauki czas spędzają w miejscu
zamieszkania.
d/ w zakresie pracy organizacyjnej:
1. Promowanie placówki i jej działalności w mediach, władzach samorządowych
i oświatowych, współpraca z różnymi instytucjami, które mogą dać szansę do pełnej
realizacji planów MDK.
2. Współpraca ze szkołami, placówkami kultury Miasta Jeleniej Góry i powiatu.
3. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków pracy nauczycieli
i bezpieczeństwa przebywania dzieci w placówce. Organizowanie imprez k-o, które
będą podnosiły prestiż placówki.
4. Współodpowiedzialność kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi
za pracę placówki.
5. Współorganizowanie imprez z instytucjami, które mogą nas wesprzeć nie tylko
programowo, ale przede wszystkim organizacyjnie.
6. Pełna odpowiedzialność za realizację planu dydaktyczno-wychowawczego przez:
dyrekcję, zespoły kierownicze, nauczycieli.
7. Systematyczna aktualizacja strony internetowej MDK.

Program pracy dydaktyczno-wychowawczej został zatwierdzony do realizacji na zebraniu
Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2018 r.
Protokolant: Renata Kryńska
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