
 
 
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 
przy Młodzieżowym Domu Kultury                                                                                        

im. K. I. Gałczyńskiego 
w Krakowie  

Podstawa prawna: 

 art. 83 i 84 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Tekst ujednolicony - Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 )  

 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ) 

 STATUT MDK 

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców 
współdziałającym z dyrektorem placówki, radą pedagogiczną, 
samorządem wychowanków, organami nadzorującymi placówkę oraz 
innymi organizacjami współpracującymi z MDK w zakresie realizacji 
zadań statutowych MDK. 
 

§ 1 
 
Rodzice i opiekunowie współpracują z MDK i organami nadzorującymi MDK  
 w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi. Celem współpracy jest: 

a) spójne oddziaływanie na dzieci przez rodziców i MDK zgodnie z potrzebami 
rozwojowymi i zdrowotnymi dzieci; 

b) doskonalenie organizacji czasu wolnego, kształcenia, wychowania oraz opieki  
w MDK, w rodzinie i środowisku; 

c) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki  
      i wynikającymi z nich zadaniami dla MDK i rodziców; 
d) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w udzielaniu pomocy MDK 

w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki; 
e)  wzbogacenie materialnych warunków funkcjonowania MDK poprzez  

gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności placówki,  
      a  także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy; 
f)   określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

 
 
§ 2 
 
Rodzice mogą dokonywać społecznej oceny pracy MDK, a ustalenia w tym względzie 
przekazywać dyrektorowi MDK oraz organom nadzorującym MDK, jeżeli uznają  
to za konieczne. Ustalenia podejmowane są w formie uchwały Rady Rodziców. 
 
 
 
 
 



§ 3 
 

            1. W MDK działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków   
     placówki.  

      2. W skład rad rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych  
           w tajnych lub jawnych  wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej 
           placówki. O sposobie wyboru decyduje ogół rodziców obecnych na zebraniu. 

     W wyborach  jednego wychowanka  MDK reprezentuje jeden rodzic.  
     Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu ogółu rodziców w każdym  
     roku  szkolnym. 
3.  Walne zebranie ogółu rodziców wybiera Komisje rewizyjną składającą się  
     z co najmniej 3 członków 
4.  Rada Rodziców wybiera spośród siebie skład Prezydium Rady Rodziców,    
     składające się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.  
 
§ 4 
 
1. Komisja rewizyjna dokonuje oceny pracy Rady Rodziców i spostrzeżenia w formie 

protokołu przedstawia na zebraniu ogólnym rodziców na początku roku szkolnego 
na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. 

2. W szczególności do zadań komisji rewizyjnych  należy: 
a) prowadzenie kontroli działalności merytorycznej i finansowej Rady Rodziców, 
b) kontrolowanie wykonania planu finansowego Rady Rodziców; 
c) kontrole mogą być okresowe ( na koniec roku obrachunkowego) lub doraźnie. 

 
§ 5 
 
1.   Do kompetencji rady rodziców należy: 
1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną   programu wychowawczo-     
      profilaktycznego MDK obejmującego wszystkie treści i  działania  o charakterze     
      wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez  nauczycieli, 
2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  
       lub wychowania placówki, o ile zaistnieje taka konieczność , 
3)   opiniowanie projektu Planu Finansowego MDK składanego przez Dyrektora                          
       do organu prowadzącego ( Wydział Edukacji UMK )  . 
2.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  
      nie  uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym 
      mowa w § 5 p.1  program ten ustala Dyrektor MDK w uzgodnieniu z organem 
      sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora MDK 
      obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu 
      z Radą Pedagogiczną. 
 
 
§ 6 
 
1. W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może 
    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  
    Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa niniejszy regulamin. 
2. Środki Rady Rodziców przeznaczane są na  wspieranie materialnych warunków  
     funkcjonowania MDK, a w szczególności w realizowaniu funkcji wychowawczej, 
     dydaktycznej i opiekuńczej placówki. 



3.  Środki Rad Rodziców przeznaczane są na:  
a) dofinansowanie  wycieczek i wyjazdów na konkursy i imprezy wychowanków 

MDK, 
b) finansowanie imprez dla wychowanków MDK i ich rodziców, 
c) finansowanie nagród dla wychowanków MDK , w szczególności przyznawanych 

na zakończenie roku szkolnego, 
d) pomoc materialną dla wychowanków znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej, 
e) zakupów dla MDK urządzeń i środków dydaktycznych służących uczniom  

lub przeznaczonych dla wychowanków, 
f) finansowanie strojów dla zespołów MDK, 
g) zakupy wyposażenia MDK, 
h) finansowanie remontów służących poprawie komfortu prowadzenia 

działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej  w MDK, 
i) finansowanie zajęć dydaktycznych (umowy – zlecenia), na które Dyrektor MDK 

nie posiada środków w budżecie placówki, 
j) finansowanie pracowników zatrudnionych przez Radę Rodziców na podstawie 

umów – zleceń w szczególności odpowiadających za finanse Rady Rodziców 
kasjer, księgowa itp., 

k) fundowanie nagród finansowych dla wyróżniających się wychowanków 
placówki, 

l) fundowanie nagród finansowych lub rzeczowych dla nauczycieli placówki                           
w porozumieniu z Dyrektorem MDK, 

m) dofinansowanie wyjazdów służbowych ( wyjazdy na konkursy, szkolenia itp.)                
 związanych z pełnieniem przez nich funkcji dydaktycznych, wychowawczych, 

            opiekuńczych, 
     o)   dofinansowanie opłat za media, o ile brakuje środków w budżecie placówki, 
     p)   finansowanie innych, wynikających z działalności statutowej potrzeb MDK. 

 
§ 7 
 
Zasady gospodarki finansowej: 

a) wszystkie dochody i wydatki wymagają udokumentowania i rejestracji, 
b) Rada Rodziców prowadzi rejestr dochodów i wydatków, 
c) dochody i wydatki realizowane są na podstawie przyjętych i zatwierdzonych 

planów finansowych Rad Rodziców, 
d) Rada Rodziców przelewa darowizny celowe na konto dochodów własnych MDK 

na wyposażenie, materiały dydaktyczne, sprzęt, media i inne wydatki związane 
ze statutowymi funkcjami MDK przyznane w planie finansowym RR, 

e) Rada Rodziców przelewa darowizny celowe na umowy – zlecenia pracowników 
zatrudnionych przez RR, a będących pracownikami MDK ( prowadzących 
zajęcia dydaktyczne i finanse Rady Rodziców). 

 
§ 8 
 
Środki materialne zakupione z funduszy Rady Rodziców stają się własnością MDK. 
 
 
§ 9 
 
1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się przynajmniej jeden raz w semestrze. 



2. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor MDK, Z-ca Dyrektora 
lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej. 
3. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej. 
4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły 
robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych 
rodziców oraz osób współpracujących z MDK  dla wykonania określonych zadań. 
4. Rada Rodziców może dokonywać w uzasadnionych wypadkach zmian w składzie 
Prezydium Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego. 
5. Działalność Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej dokumentowana jest w formie 
protokołów wpisywanych w księgach protokołów. 
 
§ 10 
 
1. Prezydium Rady Rodziców wyraża stanowisko w formie uchwał. Uchwały 

podejmuje Prezydium zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  
W tym względzie Prezydium Rady Rodziców może postanowić inaczej. 

2. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem MDK, Dyrektor 
zawiesza jej wykonanie i w terminie 7 – dniowym uzgadnia z Prezydium Rady 
Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

3. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w § 11 pkt. 2 Dyrektor MDK lub Rada 
Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi  nadzorującemu MDK. 

 
§ 11 
 
1. Nadzór nad działalnością  Prezydium Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie 

rodziców wychowanków MDK 
2. Zebranie ogólne zatwierdza: 

a) plan pracy Rady Rodziców; 
b) sprawozdanie z wykonania planu pracy i planu finansowego Rady Rodziców; 
c) sprawozdanie komisji rewizyjnej; 
d) uchwala decyzję o udzieleniu absolutorium dla Prezydium Rady Rodziców za 

rok sprawozdawczy. 
 
§ 12 
 
W sprawach  nieuregulowanych  w powyższym regulaminie zastosowanie mają 
aktualnie obowiązujące przepisy  prawne . 
 
Zatwierdzono na   posiedzeniu Rady  Rodziców MDK w dniu 27-09-2022 rok  
Regulamin został wprowadzony  Uchwałą Rady Rodziców nr 2/09/2022 z dnia 
27 września 2022 rok 
 
Podpisy Prezydium Rad Rodziców: 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Aneks do Regulaminu Rady Rodziców  

z dnia 23 października 2019 r. 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
§ 11a  ust. 1  Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)  
 
 

W związku z zagrożeniem epidemicznym  związanym z możliwością zakażenia 
wirusem Covid 19  wprowadza się w Młodzieżowym Domu Kultury                                               
im. K. I. Gałczyńskiego  możliwość prowadzenia zebrań Rady Rodziców za pomocą 
komunikacji elektronicznej. 
 
Zatwierdzono na   posiedzeniu Rady  Rodziców MDK w dniu ………………………………… 
 
Podpisy Prezydium Rad Rodziców: 
 
 
 
 


