
STRUKTURA ORGANIZACYJNA MDK. 

  

 

Organizację i zakres działania MDK reguluje statut oraz inne zarządzenia, wytyczne i 

instrukcje dotyczące jego funkcjonowania. 

  

Strukturę organizacyjną MDK tworzą działy programowe, pracownie, zespoły, koła, kursy  

i sekcje.  

 

Uczestnictwo młodzieży w zajęciach organizowanych przez MDK jest dobrowolne.  

 

Podstawową jednostką organizacyjną MDK jest stała forma zajęć:  koła zainteresowań, grupy 

twórcze, zespoły zainteresowań, kluby, kursy i inne ujęte w stałym, tygodniowym planie 

zajęć placówki. 

 

W MDK może zostać powołana świetlica środowiskowa.  

 

W MDK może zostać powołana poradnia instruktażowo-metodyczna służąca pomocą 

nauczycielom i instruktorom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne na terenie 

miasta Stargard i rejonu. 

  

W MDK istnieją dwa działy: „I. Dział wychowania estetycznego i imprez masowych” oraz     

„II. Dział wychowania technicznego i rekreacji”. 

 

Pracownię tworzą, co najmniej 2 stałe formy zajęć o pokrewnej działalności.  

 

Liczba uczestników w kole, zespole, klubie, kursie itp.  nie powinna być niższa niż 12 osób.  

 

Szczegółowa liczba uczestników stałych form zajęć uzależniona jest od specyfiki i charakteru 

tych zajęć, warunków organizacyjnych, wielkości pomieszczeń oraz ilości stanowisk pracy ze 

względów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Zgodę na mniejszą liczbę uczestników na wniosek nauczyciela lub instruktora udziela 

dyrektor MDK 



Szczegółowy limit uczestników w poszczególnych stałych formach zajęć określa 

każdorazowo projekt organizacyjny MDK opracowany na każdy rok szkolny i zatwierdzony 

przez organ prowadzący - nadzorujący placówkę.  

 

Tygodniowy wymiar godzin pracy w stałej formie zajęć wynosi co najmniej 2 godziny. 

 

Tygodniowe pensum dydaktyczne w świetlicy środowiskowej wynosi 25 godzin.  

 

Godzina zajęć w stałych formach pracy MDK wynosi 45 minut.  

 

Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowym) organizują w MDK nauczyciele we 

współpracy z Działem Promocji i Organizacji Imprez i na odrębnych zasadach ustalonych 

przez kierownictwo placówki. 

 

MDK prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.  

 

Godziny pracy placówki ustala rada pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym 

placówkę. Powinny być one dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane            

w trakcie roku szkolnego. 

 

Szczegółową organizację zajęć MDK w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

placówki opracowywany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.  

 

Arkusz organizacyjny MDK na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący placówkę.  

 

ORGANY MDK. 

 

1. Organami placówki są:  

 Dyrektor MDK;  

 Wicedyrektor MDK; 

 Rada Pedagogiczna;  

 Społeczna Rada Rodziców;  

 Samorząd Uczestników.  



2. Kompetencje, sposób wyboru oraz zasady współdziałania w/w organów MDK są 

szczegółowo określone w odrębnych dokumentach regulujących zasady funkcjonowania 

tych organów:  

 regulamin Rady Pedagogicznej;  

 regulamin Społecznej Rady Rodziców;  

 regulamin Samorządu Uczestników. 

 


