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Zadania wychowawczo - dydaktyczne 

Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 

• Kontynuacja wdrażania działań wykraczających poza standardowe zajęcia 

w pracowniach zainteresowań, tj. akcje, międzynarodowe inicjatywy młodzieży, 

projekty, jako działania wyróżniające placówkę w mieście i poza jego granicami, 

warsztaty.  

  

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Koncepcja pracy ukierunkowana na rozwój wychowanków:  

1) Promowanie osiągnięć wychowanków: organizacja koncertów, 

wernisaży, wystaw, powiadamianie mediów, rejestracja osiągnięć na 

nośnikach DVD, CD, stronie internetowej. 

2) Indywidualizacja. 

 

• Udział w zewnętrznych przedsięwzięciach kulturalnych: wernisażach, 

spektaklach, koncertach, imprezach plenerowych, pokazach, piknikach itp.  

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Monitorowanie potrzeb środowiska pod kątem organizacji pracy placówki          

i tworzenia tematycznych pracowni zgodnych z tymi potrzebami.  

 

dyrektor,  

zainteresowani nauczyciele,  

Rada Pedagogiczna  

wrzesień 

• Stosowanie nowych metod i form pracy z dziećmi, realizacja programów 

autorskich.  

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego. 

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 



 

 

• Realizacja programu profilaktyki COVID. wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Walka z wulgaryzmami. 

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

Współpraca ze środowiskiem i rodzicami 

Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 

• Poszerzanie kontaktów z placówkami kulturalno-oświatowymi, samorządem 

lokalnym i lokalnymi organizacjami.  

 

• Podejmowanie wspólnych działań edukacyjno-kulturalnych.  

 

dyrektor cały rok 

• Poszerzenie współpracy z rodzicami - angażowanie ich w organizację 

wspólnych przedsięwzięć. 

 

• Organizacja imprez wewnętrznych placówki.  

 

• Imprezy otwarte dla środowiska.  

 

• Organizacja form warsztatowych dla dzieci. 

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Organizacja wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji – 

zwiększenie oferty. 

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Organizacja imprez środowiskowych wg harmonogramu (uzależniona od 

COVID 19). 

 

Dyrektor 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Promocja placówki 



 

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin 

• Organizacja i zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach MDK.  

 

wszyscy nauczyciele  wrzesień 

cały rok 

• Promocja zewnętrzna placówki (plakaty, ulotki, tablice informacyjne, 

indywidualne rozmowy nauczycieli z młodzieżą, informacje na stronie 

internetowej, targi edukacyjne).  

 

• Prezentacja działalności poszczególnych pracowni (umieszczanie informacji 

na stronie MDK i w mediach społecznościowych). 

 

• Wyjścia nauczycieli z ofertą programową do szkół i przedszkoli na terenie 

miasta i powiatu.  

 

• Umieszczanie informacji o odbywających się w placówce imprezach na FB, 

na fanpage’ach zaprzyjaźnionych instytucji, na stronie www placówki. 

 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku (oprawa artystyczna i techniczna imprez 

organizowanych przez UTW), 

- Towarzystwo Polsko-Niemieckie (spektakle teatralne w języku niemieckim, 

pomoc techniczna przy organizowanych imprezach okolicznościowych), 

- Komenda Powiatowa Policji (współudział w szkoleniach w zakresie 

bezpieczeństwa), 

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Art-Talent 

(organizacja wypoczynku, udział w projektach zewnętrznych), 

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA- współpraca i pomoc 

w organizacji spotkań, 

- Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol ( Organizacja spotkań i konkursów), 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych OTWARTE SERCA            

wszyscy nauczyciele  cały rok 



 

 

(pomoc w organizacji wydarzeń i wystaw), 

- współpraca z klubami sportowymi: Akademia Piłkarska Reissa, Akademia 

Piłkarska Soccer Stars (współpraca przy organizacji treningów i meczów), 

- współpraca ze stowarzyszeniami: Międzypokoleniowym Klubem Piłkarskim 

Powiat Pilski i Kobiecym Klubem Piłkarskim Powiat Pilski (współpraca przy 

organizacji treningów i meczów), 

- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (współpraca i pomoc w organizacji 

spotkań, wystaw i wydarzeń). 

• Organizacja koncertów, popisów, prezentacji grup muzycznych, tanecznych, 

akrobatyki sportowej.  

 

• Organizacja wystaw, zajęć otwartych uczestników pracowni plastycznych.  

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Organizacja konkursów o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim 

(zgodnie z harmonogramem). 

wyznaczeni nauczyciele cały rok 

• Uaktualnianie i modyfikowanie strony internetowej placówki i profilu 

Facebook. 

 

wszyscy nauczyciele  cały rok 

• Organizacja drzwi otwartych – akcja promująca placówkę. 

 

wszyscy nauczyciele  maj, czerwiec 

 

 

Plan pracy placówki na rok szkolny 2022/2023 został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 14.09.2022 r. 


