
Koncepcja 

rozwoju i funkcjonowania  

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie 

 

 

                                                     „Pomagajmy innym w rozwoju  

ich uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań.  

       Pomagając, uczyńmy z tego 

                                                       największą radość swego życia” 

 

Działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie, jako placówki 

oświatowo-wychowawczej, służy pogłębianiu i rozszerzaniu zadań edukacyjnych, 

wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych i rekreacyjnych na obszarze powiatu 

będzińskiego i województwa śląskiego. Terenem działalności PMDK jest obiekt przy ulicy 

Powstańców Śląskich 1 w Będzinie, Pracownia Zamiejscowa w Czeladzi, Siewierzu  

oraz w Sarnowie. Placówka realizuje zadania także poza swoją siedzibą (pracownie 

zamiejscowe,   imprezy masowe, konkursy).  

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie cieszy się bardzo dobrą opinią 

w środowisku lokalnym. Stara się również zyskiwać pochlebną opinię również poza 

granicami kraju. Jednakże najważniejsze to: zdobycie uznania wśród rodziców 

i wychowanków. 

Misja placówki zawarta w słowach „Pomagajmy innym w rozwoju ich uzdolnień, 

zainteresowań i zamiłowań. Pomagając uczyńmy z tego największą radość swego życia” 

oznacza, że najważniejszą wartością pracujących w niej ludzi jest człowiek. Akceptujemy 

młodego człowieka, takim, jaki jest i wyzwalamy w nim chęć bycia kimś „więcej”. 

To właśnie placówka wychowania pozaszkolnego powinna dawać wychowankom 

szansę pogłębienia wiedzy i rozwoju zainteresowań, powinna stanowić skuteczną alternatywę 

dla rzeczywistości wirtualnej (komputera, telefonu itp.), powinna zintegrować wychowanka z 

grupami rówieśniczymi, powinna wreszcie dać podopiecznym możliwość bezpiecznego i 

aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Naszym pragnieniem jest, by działalność edukacyjna i wychowawcza zmierzała do 

tego, aby uczestnik w naszej placówce: 



o rozwijał różnorodne zainteresowania, 

o kształtował i rozwijał aktywność kulturalną, 

o kształtował i rozwijał ekspresję twórczą, 

o podnosił swoją sprawność fizyczną, 

o poszerzał swoje kompetencje językowe i zdobywał wiedzę na temat literatury i 

kultury polskiej, 

o rozwijał zamiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki, 

o zdobywał wiedzę historyczną i regionalną 

o kształtował i pogłębiał znajomość języków obcych  

o rozwijał zdolności techniczne, manualne, muzyczne oraz teatralne 

o uczestniczył w przeglądach, konkursach i festiwalach. 

 

Uważamy, że czas wolny dzieci i młodzieży to bardzo ważna sfera życia społecznego. 

Jego zagospodarowanie przeciwdziała wszelkim patologiom i nudzie.  Co roku staramy się 

rozszerzać dotychczasową ofertę i kierować ją także do dzieci i młodzieży zagubionej, trudnej 

wychowawczo, która sama do placówki nie przyjdzie. Stąd też posiadamy placówki 

zamiejscowe w Czeladzi oraz w Sarnowie. Podejmujemy działania w Dziale ds. Wspierania 

Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz w Domu Dziecka  

w Sarnowie im.  św. Dominika Savio. To dzięki naszym ciekawym i różnorodnym 

propozycjom każdy młody człowiek może znaleźć miejsce w naszej placówce, odkryć  

w sobie potencjał  głęboko w nim ukryty. 

 

I Wychowankowie zajęć 

 

1. Ponieważ Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką publiczną  pozostaje 

otwarty na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej  

i uczącej się. Spełnia również oczekiwania rodziców. 

2. Chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na to, by praca z wychowankami 

prowadzona była w grupach zainteresowań w sposób zindywidualizowany, w oparciu 

o Autorskie Programy Nauczania opracowane przez nauczycieli. 

3. Pragniemy, by oferta zajęć PMDK przybliżana była dzieciom i młodzieży poprzez 

bezpośredni kontakt naszych nauczycieli  ze środowiskiem lokalnym (wizyty  

szkołach, otwarte zajęcia, otwarte dni placówki). Ulotki o zajęciach, plakaty, strona 



internetowa, profile na facebooku to działania reklamujące, które stanowią dodatkowy 

sposób zachęcenia młodych ludzi do przekroczenia progu naszej placówki.  

 

II Kadra pedagogiczna 

 

 Nieustannie dążymy do tego, by w naszej placówce pracowali nauczyciele- 

instruktorzy o najwyższych kwalifikacjach, mający bogatą osobowość, ale również 

nietuzinkowe pomysły oraz zdolności interpersonalne.  Są to specjaliści, którzy przyciągają 

do siebie jak największą liczbę młodych ludzi dając im wzorzec na przyszłość. Swoją wiedzą, 

umiejętnościami i interesującym charakterem będą mogli stanowić przykład profesjonalizmu, 

osobistej kultury i ciekawej osobowości. Można to osiągnąć jedynie poprzez atrakcyjny 

sposób prowadzenia zajęć i dostarczenie podopiecznym możliwości osiągnięcia sukcesów 

(udział w konkursach, występach i wystawach). 

Nasza kadra pedagogiczna dąży do samokształcenia oraz zdobywania wciąż nowych 

umiejętności dydaktycznych poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia 

zawodowego. Staramy się tworzyć coraz ciekawsze programy autorskie. 

 

III Styl zarządzania 

 

 Demokratyczny sposób kierowania, który zakłada możliwość wpływu na styl 

zarządzania, umacnia zaufanie do dyrektora i jego decyzji. Pracownicy dzięki temu są 

zaangażowani w realizację celów placówki. Praca w atmosferze wolności słowa, swobodnego 

wyrażania opinii, sprawia, że  grono pedagogiczne współpracuje zgodnie.   

  Samorząd Wychowanków oraz Rada Rodziców mają wpływ na ofertę kół 

zainteresowań  i inne przedsięwzięcia placówki. Łatwiej wówczas sprawić, by młodzi ludzie 

oraz ich rodzice czuli się współgospodarzami PMDK. 

 

IV Nadzór pedagogiczny 

 

 Nadzór będzie sprawowany w placówce zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym, tzn. zgodnie z: 

 obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, 

 ewaluacją wewnętrzną, 



 kontrolą w zakresie zgodności pracy placówki i nauczycieli z przepisami 

prawa, 

 wspomaganiem pracy nauczycieli – organizacja narad, szkoleń, hospitacje, 

obserwacje zajęć. 

 

V Koła zainteresowań 

 

Wychowankowie placówki uczestniczą w zajęciach prowadzonych w oparciu o Autorskie 

Programy Nauczania. W ofercie PMDK znajdują się następujące koła zainteresowań: 

 zajęcia plastyczne, 

 zajęcia muzyczno- wokalne, 

 zajęcia ruchowe (taneczne i sportowe), 

 zajęcia historyczno- regionalne, 

 zajęcia teatralne, 

 zajęcia modelarskie, 

 zajęcia językowe, 

 zajęcia dziennikarsko- literackie, 

 

Planujemy rozszerzenie naszej oferty zgodnie z zapotrzebowaniami naszych wychowanków, 

które wynikają m.in. z badań ewaluacyjnych naszej placówki. Realizując politykę i strategię 

oświatową, pragniemy, by koła zainteresowań liczyły od 8  do 16 uczestników i obejmowały 

swym zasięgiem cały powiat, a nawet region. 

 

VI Imprezy 

 

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z ramowym statutem placówek 

wychowania pozaszkolnego, zakłada organizację dużych i małych imprez o różnych celach, 

określonych w corocznym kalendarzu imprez.  

 

VII Baza i wyposażenie 

 

 Zajęcia odbywają się w macierzystym budynku oraz w 3 filiach zlokalizowanych 

w Czeladzi, Siewierzu i Sarnowie. Budynek przy ulicy Powstańców Śląskich 1 jest bardzo 



dobrze wyposażony, jednakże wymaga malowania, wymiany instalacji elektrycznej oraz 

wyremontowania ogrodzenia. W niedalekiej przyszłości mamy w planach stworzenie 

pracowni multimedialnej oraz ceramiczno- rzeźbiarskiej w których, będą realizowane zajęcia 

z zakresu grafiki komputerowej, ceramiki i rzeźby.  

 

VIII Promocja powiatu  i placówki 

 

 Jedną z bardzo ważnych dziedzin pracy PMDK jest jak najbardziej skuteczna  

promocja naszej działalności w środowisku lokalnym, w całym powiecie, realizowana w taki 

sposób, by jak największa ilość dzieci i młodzieży zechciała skorzystać z naszej oferty, 

a także ciągle dołączać się do  naszych wszelkich inicjatyw. 

W tym celu pozostajemy w ciągłym kontakcie z mediami lokalnymi oraz rozwijamy 

stronę internetową oraz profil placówki na facebooku. Pragniemy również  wydawać folder  

o naszej placówce, jak również  tworzyć plakaty reklamujące zajęcia oraz wszelkie 

przedsięwzięcia realizowane w PMDK. 

Istotną formą promocji placówki, a zarazem reklamą poszczególnych pracowni 

PMDK, są osiągnięcia naszych uczestników zajęć. 

 

IX Współpraca z partnerami placówki 

 

 Chcielibyśmy kontynuować owocną współpracę z partnerami placówki: 

 Kuratorium Oświaty, 

 Starostwem Powiatowym, 

 Miejską i Powiatową Biblioteką, 

 Domem Dziecka, 

 placówkami wychowania pozaszkolnego, 

 Teatrem Dzieci Zagłębia, 

 Klubami osiedlowymi, 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami. 

 

 

 

 



X Finansowanie działalności Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 

 

1. Placówka czyni i będzie czynić skuteczne starania o pozyskiwanie dodatkowych 

środków finansowych, przeznaczając je na doposażenie pracowni, zakup materiałów 

i sprzętu czy organizację imprez. 

XI Ewaluacja 

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie: 

 Analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego; 

 Ewaluacji wewnętrznych; 

 Opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.  


