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I. PODSTAWA PRAWNA    

 
 

1. Konstytucja RP art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z  
późn. zm., art. 33 ). 

3. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 59. 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. Poz. 

1606 w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

5.  Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. nr 

52 poz. 466 w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. 
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu 
organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia 
psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 
2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 

12. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie 
             przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 

13.  Koncepcja PracyMDK2  na lata 2016-2021  
14.  Statut MDK 2  (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN) 
15. Programy pracy kół zainteresowań / programy autorskie  
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II. Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego 
placówki   uwzględniono:  

 

 obowiązujące akty prawne;  

 dotychczasowe doświadczenia placówki ;  

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące 
głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w 
placówce i środowisku;  

 wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych                     
i  środowiskowych organów placówki  

 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń 
uzależnieniami w placówce  i środowisku;  

 przewidywane zmiany w placówce , środowisku i kraju, mogące mieć 
wpływ na proces wychowania.  

 

 

III.   CELE  WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI W MDK 2  
 

 
 

 Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego 
            i harmonijnego rozwoju wychowanka  z uwzględnieniem jego        
            indywidualnej sytuacji; 

 Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego                                  
i emocjonalnego; 

 Wspieranie wychowanka  w procesie nabywania wiedzy, sprawności, 
postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do 
racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym 
etapie; 

 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, 
umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie 
własne i innych ludzi; 

 Motywowanie do zdrowego stylu życia i propagowanie ekologicznego 
stylu życia. 
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IV. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
MDK2  

 
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości wychowanka  
są wszyscy uczestnicy programu: 
 
Rodzice:  

 
 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami 

religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami 
dziecka; 

  znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny  
proponowany przez placówkę; 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają 
mu poczucie bezpieczeństwa ; 

 wspierają  nauczycieli i pracowników  w podejmowanych przez 
nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu placówki. 

Nauczyciele :  
 

 oddziałują wychowawczo na wychowanków niezależnie od 
przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków 
podczas pobytu w placówce i miejscach  działalności MDK2 poza 
siedzibą  , w których odbywają się zajęcia oraz  podczas wyjść                      
i wycieczek;  

 pomagają rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 
psychofizyczny wychowanków , ich zdolności i zainteresowania;  

 inspirują wychowanków do twórczych poszukiwań, aktywności                 
i samodzielności;  

  kształcą i wychowują wychowanków  w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych 
negatywnych zachowań;  

 dążą w swojej pracy do integracji wychowanków  wszystkich kół 
zainteresowań; 
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 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek 
swoją wiedzą; 

 kompetencją i postawą proponują wychowankom  pozytywne 
formy zagospodarowania czasu wolnego; 

  realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu 
wychowawczo-profilaktycznego placówki; 

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec 
wychowanka oraz   ujawnionych nałogów;  

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, 
strażą miejską,  poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 
 

Wychowankowie / Rada Młodzieżowa: 
 

 przestrzegają obowiązujących regulaminów;  
 współorganizują imprezy i akcje ;  
 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków 

społeczności placówki;  
 akceptują innych wychowanków i szanują ich prawa, wydają 

opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem 
MDK2;  

  współtworzą społeczność placówki i wykorzystują swe prawo do 
samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  
 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 
  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 
 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów placówki  (Statut ,  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny);  
 
Kadra kierownicza: 
 

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w 
sytuacjach kryzysowych;  

  wspierają nauczycieli   w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  kierując do specjalistów; 

 diagnozują sytuacje wychowawcze w placówce  w celu 
rozwiązywania problemów w ramach pełnionego nadzoru 
pedagogicznego. 

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 
problemów wychowanków;  
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V. MISJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU  

 
   MDK 2 to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze 
względu na bogatą historię i tradycję.  
Celem działalności placówki wychowania pozaszkolnego  jest 
doprowadzenie do tego, aby wychowankowie  poprzez wiedzę, 
umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego 
świata.  
Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska 
Nauczycieli- Wychowanków - Rodziców. Współpraca pozwoli nam na 
kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.  
 
Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, 
poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji 
placówki , a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość. 
 
 
NACZELNY CEL WYCHOWANIA: 

 
„Wychowywać  młodego człowieka, świadomego  potrzeby ciągłego 

samodoskonalenia , świadomego  swych  własnych możliwości  
twórczych i poznawczych ,  o dużej aktywności , kreatywnego  w 

działaniach praktycznych”. 

 
PIORYTETY  W ZAKRESIE  WYCHOWANIA W MDK NR 2 

 
 pomoc w ukierunkowaniu  rozwoju twórczego, estetycznego, 

fizycznego , intelektualnego oraz  w zhierarchizowaniu  wartości ; 
 przygotowanie nowego odbiorcy (kultury, sztuki, sportu i nauki); 
 kształtowanie  postaw demokratycznych i wszelkich  prospołecznych  

i  patriotycznych; 
 przygotowanie  do  życia  we współczesnych realiach; 
 podejmowanie  działań integracyjnych  w szczególności z osobami 

niepełnosprawnymi  
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VI. WIZJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W BYTOMIU 
 

Jesteśmy placówką , która : 

 
 Zapewnia rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie 

umiejętności oraz pogłębianie wiedzy; 
 Zapewnia kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; 
 Kształtuje do  poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju                 i 

innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, 
etnicznej i językowej; 

 Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 
 Przygotowuje do normatywnych , pozytywnych  zachowań społecznych; 
 Umożliwia dzieciom i młodzieży  udział w ponad 85 kołach zainteresowań. 
 Umożliwia  korzystanie  z wielu    dobrze wyposażonych  pracowni;   
 Pozwala  dzieciom i młodzieży  spędzać wolny  czas  twórczo , w miłej 

atmosferze , pod okiem bardzo kompetentnych , przychylnych                               
i otwartych nauczycieli i pracowników; 

 Zachęca , umożliwia  i przygotowuje  dzieci i młodzież  do udziału                        
w konkursach  artystycznych  miejskich ,regionalnych ,wojewódzkich , 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych .  

 Organizuje imprezy artystyczne, sportowe i techniczne  o wysokim poziomie, 
cieszące się uznaniem ; 

 Organizuje konkursy artystyczne jednorazowe i cykliczne o zasięgu miejskim, 
regionalnym , krajowym i międzynarodowym , cieszące się bardzo dobrą 
opinią , uznaniem , a przede wszystkim popularnością  wśród dzieci  i 
młodzieży ; 

 Organizuje działania alternatywne  wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej  
społecznie lub zagrożonej  niedostosowaniem społecznym; 

 Zapewnia  dzieciom i młodzieży zajęcia przez cały rok . 
 W czasie  ferii zimowych i wakacji letnich  organizuje  według osobnego 

harmonogramu  ciekawe zajęcia sportowe i artystyczne; 
 Posiada kameralną salę widowiskowa - doskonałe miejsce dla odbywających 

się w placówce  imprez kulturalnych ; 
 Utrzymuje  kontakt z mediami promując dokonania swoich podopiecznych;  
 Wielokrotnie , w interesujący sposób opisywana jest i prezentowana                 

w prasie i mediach lokalnych; 
 Cieszy się opinią  jednej z kilkunastu najlepszych tego typu placówek               w 

Polsce;  
 Jest wiodącą , wzorcową  placówką oświatowo - wychowawczą                      w 

regionie. 
 Prowadzi działania alternatywne  wśród dzieci i młodzieży niedostosowanej 

społecznie lub zagrożonej  niedostosowaniu społecznym. 
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VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 
 

 

Obszar: Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 
 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa wychowanka  
w placówce. 

Eliminowanie zagrożeń pożarowych.  
Zapoznanie wychowanków z planem ewakuacji placówki. Uświadomienie wychowankom 
konieczności zachowania dyscypliny i porządku podczas ewakuacji budynku. 
Zapoznanie wychowanków z ustalonym sygnałem alarmowym.  
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć.  
Zapoznanie wychowanków z wewnętrznymi regulaminami. 
Podniesienie świadomości skutków niebezpiecznych zabaw. 
 

Kształtowanie umiejętności  
codziennego dbania  o własne 
bezpieczeństwo. 

Zapoznanie wychowanków z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. 
Pogadanki dotyczące bezpiecznej drogi „z” i „do” placówki. Kształtowanie zachowań asertywnych   
w kontaktach z obcymi. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń 
elektronicznych  (telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy). 

Bezpieczne korzystanie z 
przestrzeni Internetowej oraz 
reagowanie na zagrożenia w 
cyberprzestrzeni. 

Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym poświęcone bezpieczeństwu w 
cyberprzestrzeni.  
Przygotowanie wychowanków do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w 
trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie oraz nauka krytycznej analizy informacji 
w tym nawiązaniu i utrzymywaniu bezpiecznych relacji z innymi użytkownikami w sieci.  
Stosowanie norm prawa i zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi. 
Wzbogacenie wychowanków w wiedzę związaną ze świadomym korzystaniem z gier 
komputerowych czy korzystania z mediów społecznościowych.  
Zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami korzystania z Internetu/ multimediów.  
Propagowanie wiedzy na temat symptomów uzależnienia  od Internetu. 
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Ukazywanie negatywnego 

wpływu przemocy        i 

wulgaryzmów w środkach 

przekazu i grach komputerowych 

na postawy społeczne 

wychowanków. 

Uświadomienie  wychowankom destrukcyjnego oddziaływania multimediów i środków 
przekazu.  
Kształtowanie prawidłowego systemu wartości i norm społecznych. 

Ukazywanie zagrożeń 
współczesnej cywilizacji. 
 

Udział w warsztatach, prelekcjach  i programach profilaktycznych uświadamiających 
współczesne zagrożenia cywilizacyjne: konsumpcjonizm, cyberprzemoc, hazard, sekty, 
odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania wolnego czasu. 

Kształtowanie umiejętności 
krytycznego odbioru informacji 
oraz wytworów kultury masowej  

Wpajanie zasady ograniczonego zaufania do informacji znajdujących się w środowisku 
medialnym.  
Popularyzowanie filmów, programów, przedstawień teatralnych prezentujących pozytywne 
wartości. 
Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum. 

Eliminowanie agresji z życia 
placówki. 

Kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i zachowania się z 
sytuacjach problemowych.  
Kształtowanie umiejętności asertywnego przedstawiania własnych potrzeb i praw.  
Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności 
prowadzenia rozmowy. 

Budowanie pozytywnej 
samooceny i zaspokajanie 
potrzeby poczucia 
bezpieczeństwa. 

Umiejętne dostosowanie treści dydaktycznych, do stopnia zaawansowania i możliwości 
indywidualnych wychowanka. Współpraca z rodzicami dla systematyzowania postępów    w 
pracy własnej ucznia.  
Gry i zabawy integracyjne, zadania grupowe realizujące:  
• Rozpoznawanie emocji i nastrojów własnych i grupy.  
• Radzenie sobie z trudnymi emocjami.  
• Docenianie własnych mocnych stron w budowaniu koleżeństwa. 
 • Radzenie sobie z brakiem zgody w grupie.  
• Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych.  
• Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych 
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Obszar: Zdrowie- edukacja zdrowotna 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Propagowanie zdrowego stylu 
życia. 

Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w kołach sportowych.  
Organizacja zawodów sportowych umożliwiających rozwinięcie potencjału, talentu oraz 
predyspozycji z zakresu danych dyscyplin sportowych.  
Udział wychowanków w zawodach sportowych.  
Zapoznanie z zasadami fair-play.  
Prowadzenie prelekcji, warsztatów z zakresu higieny ciała, zdrowego odżywiania, wypoczynku 
oraz umiejętności zagospodarowania czasu wolnego. 

 

Uświadamianie wychowankom  
negatywnych skutków działania 
środków psychoaktywnych, 
dopalaczy, napojów 
energetyzujących                         
oraz następstw działania tych 
substancji. 

 Udział wychowanków w pogadankach, warsztatach i innych formach poznawania środków 
uzależniających   i konsekwencji ich zażywania, np.: środków psychoaktywnych, dopalaczy, 
tytoniu, alkoholu, 
narkotyków, napojów energetyzujących. 
Organizacja w placówce akcji happeningowych o tematyce antynałogowej.  
Organizowanie konkursów profilaktycznych. Udział   w ogólnopolskich kampaniach. 

Zapobieganie współczesnym 
formom uzależnień (dopalacze, 
E-papierosy, leki stosowane jako 
środki psychoaktywne, 
uzależnienie   od komputera i 
Internetu, fonoholizm) 

Propagowanie stylu życia wolnego od „modnych” używek, 
wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania  i aktywnego spędzania czasu wolnego 
jako alternatywy    dla biernego spędzania czasu przy komputerze czy telefonie komórkowym z 
dostępem do Internetu.  
Wyposażenie wychowanków, rodziców w wiedzę na temat współczesnych form uzależnień, 
niepokojących symptomów, oznak uzależnienia, zagrożeniach z nich wynikających oraz sposobów 
pomocy.  
Uczenie sztuki odmawiania   i niepoddawania się presji grupy . 

Radzenie sobie ze stresem.  

Techniki relaksacyjne w sytuacji 

Stres i indywidualne strategie w radzeniu sobie z nim.  
Wyodrębnienie pozytywnych i negatywnych strategii – profilaktyka uzależnień. 
 Ukazanie pozytywnej roli stresu.  
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stresu. Mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach trudnych i permanentnego stresu.  
Sposoby kontaktowania się   z własnymi emocjami i ich konstruktywne wyrażanie.  
Wizualizacja - ćwiczenia relaksacyjne.  
Wchodzenie w role - psychodrama i scenki sytuacyjne.  
Zabawy relaksacyjne  o charakterze wyciszającym, rozluźniającym i rozweselającym.  
Gry muzyczne służące rozwojowi koncentracji, rozwijające zdolność ekspresji ruchowej    oraz 
kształtujące umiejętność relaksacji. 

Współpraca z rodzicami i 
instytucjami wspomagającymi 
placówkę                                                        
oraz współdziałanie wszystkich 
pracowników  i rodziców  w 
zakresie profilaktyki i 
interwencji. 
 

Udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach  i szkoleniach, dotyczących profilaktyki 
uzależnień. 
Rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi zdrowy styl życia i oferujących pomoc w 
zakresie profilaktyki uzależnień.  
Systematyczny rozwój współpracy z rodzicami, radą rodziców w zakresie profilaktyki. 

 Zapewnienie wychowankom 
pomocy oraz opieki 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Udzieleni pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom poprzez zintegrowane działania 
nauczycieli w formie : zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętność uczenia 
się, porad, konsultacji oraz warsztatów.  
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom wychowanków w formie porad, 
konsultacji, warsztatów, szkoleń. 

Kształtowanie umiejętności 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego . 

Organizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych , wyjść do placówek kulturalnych 
regionu.  
Udział wychowanków w konkursach plastycznych o tematyce prozdrowotnej. 
 Udział wychowanków w zawodach sportowych. 

 

 
 
 
 



12 

 

 

OBSZAR: RELACJE – WYCHOWANIE DO PREZENTOWANIA ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH 
 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
Kształtowanie postaw otwartych 
na potrzeby innych 

Stwarzanie sytuacji i warunków umożliwiających niesienie wzajemnej pomocy, uświadamianie 
znaczenia takich postaw (zacieśnianie więzi między członkami zespołu, efektywniejsza praca 
grupy, rozwijanie poczucie bezpieczeństwa). 
Rozmowy z wychowankami, pogadanki, spotkania integracyjne, gry integracyjne, spotkania z 
przedstawicielami Policji, Straży miejskiej. 

Rozwijanie komponentów 
inteligencji emocjonalnej 

Warsztaty psychoedukacyjne dla kadry pedagogicznej MDK, rodziców, dzieci i młodzieży 
(samoocena, asertywność, relacje z innymi ludźmi), ćwiczenie i rozwijanie tych kompetencji w 
stałych formach zajęć. 
Rozmowy z wychowankami, warsztaty, pogadanki na bazie bieżących sytuacji, reagowanie na 
sytuacje podczas zajęć 

Wzmocnienie poczucia własnej 
wartości 

Podkreślanie przy każdej stosownej okazji posiadanych przez uczestników zajęć pozytywnych 
cech, umiejętności oraz właściwych zachowań.  
Stwarzanie w czasie zajęć sytuacji, w których uczestnicy zajęć mogą wykazać się posiadaną 
wiedzą, umiejętnościami (szczególnie dzieci i młodzież o niskim lub obniżonym poczuciu własnej 
wartości). 
Rozmowy z wychowankami, udział w konkursach na różnym szczeblu, udział w występach, 
przedstawieniach w placówce. 

Uczenie umiejętności 
utrzymywania dobrych 
kontaktów z rodzicami i 
rodzeństwem 

Ćwiczenia rozwijające umiejętność prowadzenia rozmowy, mówienia o swoich uczuciach, 
wątpliwościach, utrzymywania dobrych kontaktów z rodzicami i rodzeństwem.  
Ćwiczenia w asertywnym wyrażaniu swoich potrzeb, swojego stanowiska, swoich poglądów. 
Warsztaty z udziałem rodziców, rozmowy z wychowankami, reagowanie na sytuacje podczas 
zajęć (asertywne wyrażanie siebie). 

Działania na rzecz poznania 
grupy i środowiska oraz 
rozpoznania potrzeb 
wychowawczych 

Wywiady i obserwacje dotyczące relacji rodzice- dzieci.  
Ustalenie formuły kontaktów z rodzicami i współdziałania w rozwiązywaniu problemów, pomocy 
dziecku.  
Udział w imprezach na rzecz środowiska z udziałem rodzin uczestników zajęć. 
Organizacja Festynu Środowiskowego,  organizacja Dnia Edukacji Narodowej, warsztaty z 
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udziałem rodziców. 

Rozwiązywanie konfliktów i 
problemów własnych i 
grupowych 

Wyjaśnienie pojęcia konfliktu w pracy z grupą - pogadanka. 
Zadania wspomagające radzenie sobie z porażką.  
Współpraca w grupie: modelowanie zachowań dobrej współpracy- ćwiczenia we 
współzawodnictwie grupowym. 
Uświadomienie uczniom znaczenia zasad fair play. 
Pogadanki, rozmowy z wychowankami, organizacja turniejów, zawodów, konkursów w placówce. 

Doskonalenie siebie i 
konfrontowanie wyników z 
odbiorem zewnętrznym 

Przygotowanie uczniów do występów, przeglądów, konkursów.  
Organizowanie wsparcia i pomocy koleżeńskiej wewnątrz zespołu.  
Udział w imprezach organizowanych na terenie MDK, na rzecz środowiska i w innych placówkach. 
Organizacja imprez, konkursów, zawodów. 

Budowanie pozytywnej 
samooceny i zaspokajanie 
potrzeby poczucia 
bezpieczeństwa 

Umiejętne dostosowanie treści dydaktycznych, do stopnia zaawansowania i możliwości 
indywidualnych ucznia. 
Współpraca z rodzicami dla systematyzowania postępów w pracy własnej ucznia.  
Gry i zabawy integracyjne. 
Rozmowy z rodzicami, obserwacja wychowanków, reagowanie na sytuacje na zajęciach. 

Rozwijanie empatii i gotowości 
niesienia pomocy 

Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej, tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej 
Angażowanie wychowanków w zadania wymagające pracy zespołowej oraz w  realizację 
projektów. 

Rozwijanie umiejętności 
postępowania w sytuacjach 
konfliktowych 

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i 
prowadzenia rozmów).Rozmowy z wychowankami, reagowanie na sytuacje na zajęciach, w 
placówce, warsztaty. 

Budowanie i wzmacnianie 
pożądanych postaw moralnych i 
etycznych 

Stosowanie wartości moralnych zgodnie z obowiązującymi prawami i tradycją 
Rozmowy z wychowankami, reagowanie na sytuacje na zajęciach, w placówce, warsztaty. 

Doskonalenie umiejętności 
budowania właściwych relacji we 
współczesnym świecie. 

Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. umiejętność radzenia 
sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji 
otoczenia i grupy rówieśniczej. Rozmowy z wychowankami, udział w imprezach, 
środowiskowych, reagowanie na sytuacje na zajęciach, w placówce. 

Wychowanie do samodzielności i 
odpowiedzialności 

Motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez wychowanków 
Rozmowy z wychowankami, udział w warsztatach i spotkaniach profilaktycznych. 
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Znajomość i umiejętność obrony 
swoich praw 

Zapoznanie wychowanków z przysługującymi im prawami i możliwościami ich egzekwowania. 
Prezentacja praw dziecka w ogólnodostępnych miejscach w placówce, uświadomienie 
wychowanków o przysługujących im prawach przez nauczycieli. Spotkania z przedstawicielami 
instytucji i organizacji publicznych (Policja, straż miejska itp.). 

Przygotowanie do świadomego 
uczestnictwa w życiu społecznym 

Rozwijanie tolerancji i kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, 
starszych  i odmiennych kulturowo.  
Egzekwowanie właściwego zachowania wobec rówieśników i osób starszych.  
Kształtowanie poczucia poszanowania mienia wspólnego i publicznego. Spotkania z seniorami z 
okazji Dnia Babci i Dziadka.  
Współpraca z osobami niepełnosprawnymi. Udział w uroczystościach i imprezach integracyjnych. 
Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie. 
Promowanie wartości w ramach zajęć kół zainteresowań.  
Współudział wychowanków w dbaniu o mienie placówki. 
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OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ 
 
 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
Rozwijanie potrzeby samorealizacji w 
obcowaniu ze sztuka, właściwego 
organizowania sobie czasu wolnego. 
Kształtowanie postawy poznawczej 
ukierunkowanej na znajdowanie 
prawdy, dobra i piękna 

Przygotowanie do odbioru sztuki (wartościowanie , analiza, ocena, interpretacja ) 
Rozwijanie poczucia estetyki przez obcowanie z różnymi gatunkami, stylami dzieł sztuki, 
doskonalenie własnej odtwórczości i ekspresji.  
Uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez wyrabianie nawyków obcowania ze sztuka 
(przedstawienia teatralne, muzea, koncerty).  
Pomaganie innym. Uczestnictwo w imprezach charytatywnych – koncerty charytatywne. 
Współpraca z placówkami ośw. Ochronka , domami dziecka, ośrodkami pomocy rodzinie. 
Prowadzenie zajęć integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, uczenie szacunku do 
innych. Aktywizowanie wychowanków przez różne formy aktywności . 

Kultywowanie tradycji patriotycznych, 
świątecznych, elementów 
obrzędowości ludowej 

Dobór repertuaru i przygotowanie okolicznościowych prezentacji, spotkań.  
Organizacja imprez (Powitanie Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, 
Mikołajki, Boże Narodzenie itp.) z udziałem rodziców i środowiska.  
Udział w obchodach świąt państwowych lub uwzględnienie takiej tematyki przy realizacji 
zajęć. 

Rozwijanie poczucia tożsamości 
narodowej i więzi z tradycjami 
narodowymi 

Kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa narodowego.  
Wpajanie patriotyzmu lokalnego.  
Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury  
krajów Unii Europejskiej. 

Kształtowanie podstawowych 
elementów kultury osobistej 

„Magiczne słowa” – przepraszam proszę , dziękuje, dzień dobry, do widzenia itp. postawa 
nauczyciela - przykład osobisty, podkreślanie znaczenia zwrotów grzecznościowych w życiu 
codziennym, eksponowanie na forum grupy postaw i zachowań poprawnych w tym zakresie, 
pochwały ze strony nauczyciela , ciągły monitoring zachowań dzieci i młodzieży. 

Rozwijanie i kształtowanie twórczej 
aktywności uczestników zajęć 

Tworzenie warunków do wyzwalania inicjatyw uczestników zajęć w zakresie 
funkcjonowania grupy oraz inspirowanie nowych kierunków aktywności dzieci i młodzieży 
nie związanych bezpośrednio z praca zespołu.  
Udział w planowaniu imprez, tworzeniu scenariuszy, planu pracy koła. 
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Rozbudzanie i rozwijanie aktywności 
kulturalnej 

Udział członków grupy w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta. 
Przekazywanie informacji związanych z organizowanych w mieście imprezami kulturalnymi. 
Wymiana wrażeń i opinii pomiędzy osobami uczestniczącymi w miejskich imprezach 
kulturalnych. 

Tworzenie właściwego klimatu do 
powstawania tradycji związanej z 
przynależnością  do określonej grupy, 
MDK 

Organizowanie w ramach działalności grupy, zespołu okolicznościowych spotkań 
poświeconych podsumowaniu pracy, zakończeniu pracy w danym roku szkolnym, imieniny, 
urodziny członków zespołu, spotkania z okazji  Dnia Dziecka, Mikołaja ,Plenerowego Festynu 
Środowiskowego, itp. 

Zagospodarowanie zasobów czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 

Udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez MDK. Ciągłe dostosowywanie form 
pracy do pojawiających się nowych potrzeb środowiska. 
 Indywidualna praca wychowawcza z uczestnikami zajęć – eksponowanie nawet 
najmniejszych umiejętności każdego ucznia wzmacnianie pozycji każdego uczestnika w 
zespole, grupie zajęciowej. Serdeczna i tolerancyjna postawa nauczyciela. 

Udział wychowanków i rodziców w 
rozwijaniu oferty MDK 

Zachęcanie rodziców do pomocy w rozwijaniu uzdolnień i pracy własnej uczestników zajęć, 
przygotowanie imprez i występów, do aktywnego uczestnictwa w życiu MDK.  
Wdrażanie uczestników zajęć do działań na zasadzie samorządu i samodzielnego 
podejmowania aktywności w interesie całej grupy. Gromadzenie informacji zwrotnych 
dotyczących form zajęć przy pomocy obserwacji, ankiet, itp. 

Kształtowanie właściwych postaw 
wychowanka do aktywnego, zgodnego 
z normami społecznymi i 
kulturalnymi uczestnictwa w życiu 
artystycznym placówki, miasta, 
regionu 

Zapoznanie wychowanków z podstawowymi elementami kultury osobistej podczas imprez 
artystycznych, wyjść do miejsc kulturalnych. 

Przygotowanie wychowanków do 
samodzielnego, aktywnego życia w 
społeczeństwie, poszanowanie osób 
odmiennych (przeciwdziałanie 
wykluczeniu) 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za grupę i umiejętności funkcjonowania w niej z 
uwzględnieniem zasad tolerancji dla odmienności poglądów, potrzeb i przynależności np., 
religijnej, społecznej, narodowej. 
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VIII. EWALUACJA 
 
W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 
ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. 
W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić 
wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. 
Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane 
informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka 
potrzeba).  
Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i 
opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny. 
Narzędzia ewaluacji: 
 

  Sprawozdania Kadry kierowniczej  
 Ankieta skierowana do wychowanków , dotycząca ich postaw i zainteresowań; 
  Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- 

wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy  
 Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na 

temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego 
modyfikacji. 

 

 
IX. USTALENIA  KOŃCOWE  
 
Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 2 w Bytomiu  odpowiedzialni są wszyscy pracownicy placówki.  
Dyrektor  czuwa nad prawidłowością jego realizacji.  
Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele, którzy 
uwzględniają wybrane zadania  w programach kół zainteresowań. 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny  jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie 
realizacji.    
  
 
 
 
 


