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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
Koncepcja pracy placówki oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I IDEE KONCEPCJI
1. Zaangażowanie całej społeczności placówki w realizację wspólnych celów – wspólne
planowanie, podejmowanie decyzji i praca zespołowa.
2. Program pracy
wychowanków.

placówki,

uwzględniający

potrzeby,

oczekiwania

i

możliwości

3. Maksymalnie i efektywne wykorzystanie czasu zajęć w grupach.
4. Wysoki stopień zaangażowania i pomoc rodziców.
5. Otwartość na współpracę z innymi placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym.
6. Promowanie własnych działań i ich efektów w środowisku lokalnym i mediach.

CELE I ZADANIA W WYZNACZONYCH OBSZARACH
I.

KSZTAŁCENIE
1. Odkrywanie i
wychowanków.

rozwijanie

talentów,

uzdolnień,

zainteresowań

i

umiejętności

2. Wychowanie aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego.
3. Szeroko pojęta edukacja kulturalna.
4. Promowanie wartości związanych z dziedzictwem śląskiej ziemi.
5. Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin, szczególnie wykraczającej
poza programy szkolne.
6. Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego
spędzania czasu wolnego.
7. Poznawanie i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego.
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8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości czynnego udziału w wartościowych
artystycznie, społecznie i wychowawczo różnorodnych formach działalności placówki.

II.

WYCHOWANIE
1. Organizowanie zajęć, artystycznych, rekreacyjnych.
2. Stymulowanie rozwoju wychowanków w pożądanym kierunku.
3. Wspieranie rodziców w zapewnieniu dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju.
4. Udział w uroczystościach i imprezach z udziałem środowiska lokalnego.
5. Kształtowanie u wychowanków postawy empatii i gotowości do niesienia pomocy innym.
6. Tworzenie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa i partnerstwa.
7. Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

III.

DZIAŁALNOŚC IMPREZOWA
1. Uroczystości i wydarzenia organizowane w oparciu o zapotrzebowanie środowiska
oraz potrzeby prezentacji grup twórczych.
2. Organizacja imprez w sposób zapewniający ich wysoki poziom, najlepszą promocję
oraz dostępność dla jak najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców.
3. Zapewnienie wysokiego poziomu wydarzeń kulturalnych,
zaangażowanie osób o różnorodnych kompetencjach.
4. Współpraca i zaangażowanie nauczycieli w skuteczne
i kształtowanie jej dobrego wizerunku w środowisku lokalnym.

konkursów

promowanie

poprzez

placówki

5. Organizowanie przedsięwzięć artystycznych, łączących ze sobą różne dziedziny sztuki
we współpracy z innymi placówkami i instytucjami w mieście, kraju i zagranicą.
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IV.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ
1. Zaangażowanie do współpracy z placówką rodziców – społeczników.
2. Udział rodziców w uroczystościach i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez
placówkę.
3. Przygotowanie warsztatów dla rodziców i ich dzieci, by ocenić możliwość nowych zajęć
wprowadzanych do harmonogramu.
4. Reagowanie na potrzeby rodziców i dzieci.
5. Uwzględnianie pomysłów i sugestii rodziców w działalności placówki.

V. PROMOCJA PLACÓWKI
1. Dbałość o prezentację placówki, jej oferty oraz osiągnięć artystycznych jej podopiecznych.
2. Propagowanie działalności placówki w mediach - systematyczna
z dziennikarzami prasy, radia i TV w zakresie reklamy działań placówki.

współpraca

3. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej.
4. Prezentacja efektów pracy na forum placówki i w środowisku lokalnym.
5. Systematyczna współpraca z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku
lokalnym.
6. Przygotowywanie informacji do informatorów miejskich.
7. Umieszczanie informacji dot. działalności imprezowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
VI.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
1. Organizacja form doskonalenia zawodowego.
2. Wzbogacanie bazy placówki.
3. Zabieganie o sponsorów przedsięwzięć i działań.
4. Zapewnienie wysokich standardów opieki, wychowania i bezpieczeństwa wychowanków .
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VII.

EWALUACJA

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie:
1. Analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.
2. Ewaluacji wewnętrznych.
3. Opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

OPRACOWANIE
mgr Elżbieta Kin
oraz Grono Pedagogiczne OPP

