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Regulamin Rady Rodziców 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika 

w Zespole Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 

we Wrocławiu  

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa organizację i działalność Rady Rodziców zwanej dalej Radą 

Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu zgodnie                  

z postanowieniami artykułów 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) oraz Statutu Zespołu „Centrum Edukacji 

Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, zwanego dalej Placówką. 

 

§2 

Rada jest organem społecznym i autonomicznym i całkowicie niezależnym, 

współdziałającym z Dyrektorem Placówki, Rada Pedagogiczną MDK, organami 

nadzorującymi placówkę oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji ustawowych 

zadań MDK. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Rady 

 

§3 

Głównym celem Rady jest wspieranie działalności statutowej MDK. 

 

§4 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

 pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz  

wspomagania realizacji celów i zadań MDK. 
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 pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych niezbędnych do wspierania 

działalności statutowej MDK a także ustalanie zasad użytkowania tych środków. 

 współudział w bieżącym i perspektywistycznym programowaniu pracy MDK. 

 pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy MDK w tym stałej poprawy 

bazy materialnej MDK. 

 współudział w opracowaniu i realizacji programu wychowawczego i programu 

profilaktyki. 

 występowanie do Rady Pedagogicznej MDK i Dyrektora Placówki z wnioskami                     

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw MDK. 

 współdecydowanie o formach wypoczynku uczestników zajęć MDK, plenerów, 

aukcji, koncertów i innych imprez. 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Struktura organizacyjna 

 

§5 

Radę Rodziców stanowią rodzice uczestników zajęć MDK. 

§6 

Organami Rady Rodziców są: 

1. Walne Zebranie Rodziców 

2. Prezydium Rady 

3. Komisja Rewizyjna Rady 

 

§7 

Skład organów wewnętrznych: 

1. Prezydium Rady składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, 

skarbnika oraz członków. Razem 7 przedstawicieli Rady Rodziców. 

2. W Skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 przedstawicieli rodziców. 
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§8 

Kadencja Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej: 

1. Kadencja Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. 

2. Wykluczenie członka z Prezydium Rady następuje po trzykrotnej nieobecności na 

posiedzeniach Prezydium bez podania ważnych przyczyn. 

3. Wygaśniecie mandatu członka organów wybieralnych przed upływem kadencji 

następuje w wyniku rezygnacji jego dzieci z uczestnictwa w zajęciach MDK lub                     

w wyniku osobistej decyzji o rezygnacji z członkostwa w danym organie. 

 

 

 

RODZIAŁ IV 

Zasady wyborów do rady i organów wewnętrznych 

 

§9 

Wybory do Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców uczestników MDK                 

w każdym roku szkolnym. 

 

§10 

Rada Rodziców jest to, co najmniej 7 osobowa grupa przedstawicieli rodziców wybrana                 

w tajnych wyborach przez Zebranie Rodziców uczestników MDK. 

 

§11 

Prezydium Rady na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w sposób przez siebie ustalony 

(w głosowaniu jawnym lub tajnym), przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, 

skarbnika i członków. 

 

§12 

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu wybiera w sposób 

przez siebie ustalony przewodniczącego. 

 

§13 

W celu uzupełnienia składu organu wybieralnego przeprowadza się wybory uzupełniające.  
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RODZIAŁ V 

Walne Zebranie Rodziców 

 

§14 

Walne Zebranie Rodziców sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Prezydium 

przynajmniej raz na rok. Termin zebrania ustala się w porozumieniu z Dyrektorem Placówki.  

 

§15 

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Rodziców zwoływane jest przez Prezydium z własnej 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50 członków Rady. 

 

 

 

RODZIAŁ VI 

Prezydium Rady Rodziców 

 

§16 

Prezydium Rady reprezentuje rodziców w organach MDK i we wszystkich kontraktach na 

zewnątrz. 

§17 

Prezydium Rady jest przedstawicielem Rodziców w realizacji zadań finansowych - akceptuje 

wydatki. 

§18 

Prezydium zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 

§19 

Posiedzenia Prezydium Rady maja charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa 

udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów MDK. 

§20 

W posiedzeniach Prezydium może brać udział , z głosem doradczym Dyrektor Placówki. 

§21 

Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane przez Przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Prezydium, inne osoby z głosem doradczym. 

§22 

Prezydium deleguje 1 przedstawiciela do składu komisji konkursowej na Dyrektora Placówki.  
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§23 

Przewodniczący Rady zwołuje zebrania Prezydium i kieruje jego działalnością.  

§24 

Zebrania Prezydium są protokołowane w książce protokołów. Protokoły są akceptowane 

przez obecnych członków Prezydium. 

§25 

Prezydium wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii lub wniosków. 

 

 

 

RODZIAŁ VII 

Komisja Rewizyjna 

 

§26 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola działań 

finansowych. 

§27 

Przewodniczący Komisji: 

1. uczestniczy w posiedzeniach Prezydium 

2. w przypadku zastrzeżeń do decyzji Prezydium, analizuje nieprawidłowości                           

i sygnalizuje je Dyrektorowi Placówki. 

 

§28 

Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną. 

 

 

 

RODZIAŁ VIII 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne 

 

§29 

Prezydium wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii lub wniosków poddawanych 

pod głosowanie tajne – gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne – gdy 

dotyczą innych spraw. 
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§30 

Uchwałę, opinię lub wniosek uznaje się za przyjęte, jeśli zostają przegłosowane zwykłą 

większością głosów obecnych na zebraniu. 

§31 

Na wniosek członka Prezydium zarządza się głosowanie tajne także w innych sprawach. 

§32 

Jeżeli wynik głosowania jest nie rozstrzygający, to decyduje głos Przewodniczącego.  

§33 

Informacje o podjętych ważnych uchwałach lub decyzjach przekazywane są przez Prezydium 

do wiadomości Rady Pedagogicznej MDK. 

§34 

Zebrania Prezydium ą protokołowane w książce protokołów. Protokoły są akceptowane przez 

obecnych członków Prezydium. 

§35 

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów. 

§36 

Dokumentacja pracy Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie MDK. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Działalność finansowa Rady Rodziców 

 

§37 

Rada gromadzi środki finansowe na specjalnym Funduszu Rady. 

§38 

Fundusz Rady powstaje z : 

1. dobrowolnych składek rodziców 

2. innych dochodów wygospodarowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

finansowymi (np. darowizny). 

§39 

Wysokość składek proponuje Prezydium Rady Rodziców odpowiednią uchwałą. 
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§40 

Funduszem zarządza Prezydium zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem MDK, przy 

współpracy z pozostałymi organami MDK oraz Dyrektorem Placówki. 

§41 

Środki finansowe gromadzi się w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym. 

§42 

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni dwaj 

przedstawiciele Prezydium. 

§43 

Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z ramowym preliminarzem wydatków na dany rok 

szkolny. 

§44 

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady sporządzane jest przez księgowość Rady                      

i przedstawiane na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

 

 

 

RODZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

 

§45 

Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej z napisem: „Rada Rodziców Młodzieżowego 

Domu Kultury, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław”. 

§46 

Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane na wniosek Prezydium po ich uchwaleniu przez 

Walne Zebranie Rodziców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§47 

Niniejszy Regulamin poprzez jawne głosowanie został przyjęty przez Radę uchwałą                      

w dniu 17.10.2012r. i obowiązuje z dniem jego uchwalenia.  

 

 

  


