ROCZNY PLAN PRACY
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

okres realizacji
od 1 września 2020 roku
do 31 sierpnia 2021 roku
Podstawa prawna:
art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe

Opracowanie zespół:
Rada Pedagogiczna MDK 2

Zadania wychowawczo-dydaktyczne
Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Monitorowanie

● Kontynuacja wdrażania działań wykraczających poza standardowe zajęcia w
kołach zainteresowań, tj. akcje, międzynarodowe inicjatywy młodzieży,
projekty, jako działania wyróżniające placówkę w mieście i poza jego
granicami, warsztaty

wszyscy nauczyciele

cały rok

obserwacja,
dokumentacja

D.Egner

cały rok

obserwacja,
dokumentacja

● Przygotowanie oferty dla starszej młodzieży, kontynuacja współpracy z
podmiotami zewnętrznymi

Wyznaczeni nauczyciele

● Oferta zajęć łącząca pokolenia (dzieci, młodzież, dorośli) – klub
młodzieżowy – wolontariat, imprezy, zajęcia we współpracy z Radą
Seniorów i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ZHP, MBP, zajęcia
wielopokoleniowe, współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

wszyscy nauczyciele

cały rok

obserwacja,
dokumentacja
pedagogiczna,
dokumentacja
promocyjna

● Zwiększenie udziału wychowanków kół artystyczno-technicznych
w konkursach, przeglądach, wpływające na tworzenie dobrego wizerunku
w środowisku – monitoring ofert nowych konkursów.

wszyscy nauczyciele

cały rok

obserwacja,
dokumentacja
pedagogiczna,
dokumentacja
promocyjna

Dobrosława Egner

cały rok

obserwacja,
dokumentacja
pedagogiczna

cały rok

dokumentacja
fotograficzna, DVD,
CD, kronika,
wycinki prasowe

● Wprowadzenie tematyki edukacji globalnej/ wiedzy o świecie i
zrównoważonym rozwoju na zajęciach kół zainteresowań i poza nimi oraz
treści dotyczących kultur innych krajów
● Koncepcja pracy ukierunkowana na rozwój wychowanków

Wyznaczeni nauczyciele
wszyscy nauczyciele

1) Promowanie osiągnięć wychowanków: organizacja koncertów, wernisaży,
wystaw, powiadamianie mediów, rejestracja osiągnięć na nośnikach DVD,
CD, stronie internetowej, zapisy w kronice placówki.
2)

Małgorzata Nowak

Indywidualizacja.
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nauczyciele zajęć
artystycznych

● Rozwijanie wrażliwości, zdolności i umiejętności artystycznych poprzez
oferowane formy zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych.

cały rok

scenariusze zajęć,
zapisy
w dziennikach

● Udział w zewnętrznych przedsięwzięciach kulturalnych: wernisażach,
spektaklach, seansach filmowych, koncertach itp.

dokumentacja
fotograficzna, DVD,
CD, kronika,
wycinki prasowe

● Monitorowanie potrzeb środowiska pod kątem organizacji pracy placówki i
tworzenia tematycznych pracowni zgodnych z tymi potrzebami.

dyrektor

wrzesień

Obserwacja
Rozmowy z
przedstawicielami
środowiska

zainteresowani nauczyciele
Rada Pedagogiczna

● Nawiązywanie pozytywnych i otwartych kontaktów z wychowankami,
integrowanie uczestników zajęć.

wszyscy nauczyciele

cały rok

obserwacja

● Stosowanie nowych metod i form pracy z dziećmi, realizacja programów
autorskich

wszyscy nauczyciele

wrzesień

programy autorskie

cały rok

● Poszukiwanie partnerów do wymian międzynarodowych w Programie
„Erasmus+” i innych programach grantowych

dyrektor

cały rok

wszyscy nauczyciele

● Aktywizacja młodzieży w związku z wolontariatem i realizacją projektów

strony WWW
organizacji
oferujących
współpracę;
plakaty, ulotki,
informacje prasowe
i radiowe

● Profilaktyka agresji wśród dzieci i młodzieży.

wszyscy nauczyciele

● Profilaktyka alkoholizmu i nikotynizmu.
● Profilaktyka zdrowotna COVID (uwrażliwianie na znaczenie noszenia
maseczek w zatłoczonych miejscach oraz mycia rąk, etc.)
● Walka z wulgaryzmami.
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cały rok

pogadanki na
zajęciach
poświęcone
profilaktyce
zachowań
agresywnych
w placówce oraz

poza nią;
obserwacja
zachowań

● Podniesienie kultury osobistej wychowanków i osób przebywających na
terenach zielonych MDK2.
● Wytworzenie przyjaznej atmosfery w placówce.
● Otoczenie opieką młodzieży zaniedbanej oraz będącej w trudnej sytuacji
materialnej.
Współpraca ze środowiskiem i rodzicami
Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Monitorowanie

Kontynuowanie realizacji projektów w ramach programów europejskich we
współudziale z innymi organizacjami i instytucjami

D. Egner

cały rok

dokumentacja,
obserwacja

● Poszerzanie kontaktów z placówkami kulturalno-oświatowymi, samorządem
lokalnym i lokalnymi organizacjami

dyrektor

cały rok

sprawozdania

wszyscy nauczyciele

cały rok

dokumentacja
pedagogiczna i
promocyjna

wszyscy nauczyciele

cały rok

ankiety

●

● Podejmowanie wspólnych działań edukacyjno-kulturalnych.

● Poszerzenie współpracy z rodzicami - angażowanie ich w organizację
wspólnych przedsięwzięć
● Organizacja imprez wewnętrznych placówki.
● Imprezy otwarte dla środowiska.
● Organizacja form warsztatowych dla rodziców i środowiska
● Umożliwienie udziału rodziców w zajęciach.
● Poznawanie opinii o działalności placówki m.in. poprzez indywidualne
rozmowy, ankietowanie rodziców.
● Uwzględnianie ich opinii przy planowaniu pracy kół i organizacji innych
przedsięwzięć kulturalnych.
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● Poszerzenie kręgu uczestników poprzez spotkania z rodzicami w innych
placówkach oświatowych oraz organizację warsztatów promocyjnych

wszyscy nauczyciele

sierpień, wrzesień

wizyty w szkołach i
przedszkolach,
dzienniki

● Organizacja wypoczynku dla dzieci podczas Akcji Zima i Lato –
zwiększenie oferty;

wszyscy nauczyciele

luty, lipiec, sierpień

plakaty, informacje
w mediach

● Udział rodziców w prezentacjach zespołów artystycznych, wystawach i
pokazach

nauczyciele zajęć
artystycznych

cały rok

prezentacje
zespołów

● Nawiązanie współpracy z podobnymi zespołami artystycznymi działającymi
w innych placówkach kulturalnych – wymiana doświadczeń.

nauczyciele zajęć
artystycznych

cały rok

prezentacje
zespołów

dyrektor

cały rok

scenariusz imprez

●

Organizacja imprez środowiskowych (uzależnione od COVID 19):
1. Koncerty muzyczne

wszyscy nauczyciele

2. Andrzejki
3. Spotkanie z Mikołajem
4. Kiermasze świąteczne
5. Poszukiwanie wielkanocnych jajek
6. Piknik rodzinny końcoworoczny
7. Festiwale i konkursy
8. Zajęcia otwarte w ramach promocji placówki
9. Dzień Tańca

Promocja placówki
Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin

Monitorowanie

● Inspirowanie i zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w ofercie zajęciowej
MDK 2.

wszyscy nauczyciele

wrzesień

wizyty w szkołach,
plakaty

wszyscy nauczyciele

cały rok

ulotki, internet
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● Inspirowanie wychowanków do kreowania pozytywnego wizerunku
placówki poprzez inicjowanie i realizację własnych pomysłów – Rada
Młodzieży

opiekun Rady Młodzieży

● Promocja zewnętrzna placówki (plakaty, ulotki, tablice informacyjne,
indywidualne rozmowy nauczycieli z młodzieżą, informacje w lokalnej
prasie, radiu i na stronie internetowej, warsztaty promocyjne).

Dobrosława Egner

● Prezentacja działalności poszczególnych pracowni w formie slajdów, filmów
umieszczona na stronie MDK 2 i w mediach społecznościowych

wrzesień

ulotki, plakaty, inf.
prasowe i radiowe

cały rok

plakaty, repertuary

wszyscy nauczyciele

cały rok

sprawozdania,
kronika

E.Czarnecka

Październik

G. Hok

Luty - czerwiec

Regulaminy,
repertuary, inf.
w mediach,
zaproszenia

wszyscy nauczyciele
zgodnie z przydziałem
czynności dodatkowych

● Wyjścia nauczycieli z ofertą programową do szkół i przedszkoli na terenie
miasta. Spotkania z rodzicami.
● Umieszczanie informacji o odbywających się w placówce imprezach w
prasie lokalnej, na Fanpage’u FB, na fanpage’ach zaprzyjaźnionych
instytucji, na stronie placówki, w Radiu Piekary;
● Współpraca z różnymi partnerami w organizacji zaplanowanych
przedsięwzięć
● Organizacja koncertów, popisów, prezentacji grup muzycznych, tanecznych
i technicznych.
● Organizacja wystaw uczestników kół plastycznych.

nauczyciele muzyki
nauczyciele plastyki

● Udział wychowanków w imprezach i przedsięwzięciach firmowanych przez
Urząd Miasta i partnerskie podmioty zewnętrzne
● Organizacja konkursów plastycznych lokalnych
i ponadlokalnych:
- plastyczny

P.Bajer

- rękodzielniczy

L.Imiołczyk

- modelarski
- muzyczny

dyrektor

● Organizacja etapów miejskich:

M.Nowak
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marzec

- Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół

A.Waniek

podstawowych i gimnazjów

M.Nowak

- Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

D.Egner

● Organizacja imprez ponadlokalnych:

kwiecień
maj

P.Bajer

IV Młodzieżowy Festiwal Międzykulturowy

czerwiec

Plener „Kalwaryjskie Impresje”
● Poszukiwanie sponsorów
● Zaprojektowanie i stworzenie materiałów i gadżetów promocyjnych
placówki

wszyscy nauczyciele

cały rok

obserwacja

Plastycy

maj, czerwiec

wyroby promocyjne

cały rok

witryna WWW

wszyscy nauczyciele

● Uaktualnianie strony internetowej placówki i profilu Facebook

D.Egner
A.Waniek

FB

M.Nowak
L.Imiołczyk
K.Bebiołka
● Organizacja zajęć otwartych - akcja promująca placówkę

Wrzesień, czerwiec

scenariusz,
dokumentacja
fotograficzna

Odpowiedzialny

Termin

Monitorowanie

dyrektor

wrzesień

Protokół

wszyscy nauczyciele

Organizacja i zarządzanie
Sposoby realizacji
●

Opracowanie organizacji roku szkolnego 2020/2021 na podstawie
kalendarza MEN (w załączeniu)

●

przydział czynności i zakresu obowiązków nauczycielom

●

opracowanie i realizacja terminarza obserwacji/ nadzoru pedagogicznego
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●

Konferencja RP otwierająca nowy rok szkolny.

dyrektor

wrzesień

Protokół

●

Konferencje szkoleniowe RP w ramach WDN: nowe tematy szkoleń.

dyrektor

grudzień, marzec

Protokół

●

Samodoskonalenie się nauczycieli w kierunku nabywania umiejętności w
zakresie skutecznego kształcenia i rozwijania zdolności i zainteresowań
dzieci i młodzieży.

●

Podejmowanie zaplanowanych nowatorskich form doskonalenia
zawodowego – zgodnych z potrzebami placówki, zwiększających zakres jej
działań, poszerzających umiejętności nauczycieli.

cały rok

Protokół,

wszyscy nauczyciele

●

Rozwój zawodowy nauczycieli – motywowanie do podwyższania
kwalifikacji zawodowych.

●

Monitorowanie zachowania się i respektowania norm społecznych wśród
wychowanków i osób przebywających na terenie MDK2.

●
●

dyrektor

Plan rozwoju
zawodowego
nauczycieli

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

cały rok

dokumentacja
pedagogiczna

Prowadzenie księgi zarządzeń

dyrektor

cały rok

Księga zarządzeń

Bieżące zaznajamianie RP z aktualnymi aktami prawnymi.

Dyrektor

cały rok

witryna MEN i KO

dyrektor

cały rok

przeglądy placówki

● Składanie projektów programów unijnych („Erasmus+” i inne) we
współpracy z organizacjami wspierającymi (Stowarzyszenia, Fundacje non
profit)

dyrektor

cały rok

projekty

● Rozwój bazy materialnej i zakup materiałów i sprzętu dla poszczególnych
pracowni i kół zainteresowań.

nauczyciele, dyrektor

cały rok

dokumentacja
finansowa

dyrektor

cały rok

dokumentacja
placówki

wyznaczeni nauczyciele
●

Bieżące remonty placówki zgodnie z zapotrzebowaniem

● Przejęcie majątku po MDK nr 1
Oferta zajęć dla najbliższego środowiska i współpraca ze stowarzyszeniami i
organizacjami:
● warsztaty
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● Uniwersytet Trzeciego Wieku
● udział w konkursach, przeglądach i festiwalach
● pikniki

Plan pracy placówki na rok szkolny 2020/2021 został zatwierdzony na konferencji Rady Pedagogicznej w dniu 08.09.2020r. uchwałą nr 7/09/2020.
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