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REGULAMIN 

Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile 

 

 Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego 

oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i placówkę kulturalno-oświatową w procesie 

nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie to ma na celu sprzyjać podnoszeniu kultury 

pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki 

naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości       

i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu. 

 Udział rodziców w życiu placówki kulturalno-oświatowej jest niezbędnym elementem 

i powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia jakości funkcjonowania placówki, 

rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci 

i młodzieży – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy MDK 

„ISKRA” w Pile. 

I. Podstawa prawna 

§ 1. Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA w Pile zwana dalej Radą 

Rodziców działa na podstawie: 

1. Ustawy o systemie oświaty z 7 dnia września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. 

zm.). 

2. Statutu Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile. 

3. Niniejszego regulaminu. 

 

II. Zakres i przedmiot działania 

§ 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem placówki współpracującym z dyrekcją 

Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile (zwanego dalej MDK „ISKRA”),  Radą 

Pedagogiczną i Kuratorium Oświaty. 

 

 

§ 3. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek MDK „ISKRA” w Pile oraz wszystkie 

inne miejsca, w których przebywają uczestnicy zajęć, rodzice uczestników i nauczyciele 

w związku ze sprawami dotyczącymi placówki.  
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§ 4. 1. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy MDK 

„ISKRA” w Pile, procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawy warunków technicznych 

i wyposażenia placówki. 

2. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczestników zajęć, jest ich 

reprezentantem wobec władz MDK „ISKRA” w Pile oraz innych instytucji, prezentuje opinie 

rodziców związane z funkcjonowaniem placówki, pozyskuje rodziców do czynnego udziału 

w realizacji przedsięwzięć, a także do świadczenia pomocy materialnej MDK „ISKRA” w Pile. 

§ 5. 1. Rada Rodziców prowadzi  działalność w oparciu o roczny  planu pracy Młodzieżowego 

Domu Kultury „ISKRA” w Pile i  na podstawie zatwierdzonych przez siebie dokumentów:  

rocznego planu wpływów i wydatków Rady Rodziców  za rok szkolny  (załącznik nr 1 ),  

sprawozdanie potrzeb i wydatków nauczyciela /instruktora za rok szkolny (załącznik nr 2). 

 

III. Zadania 

§ 6.  Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy MDK „ISKRA” 

w Pile. 

2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy MDK „ISKRA” w Pile. 

3. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

MDK „ISKRA” w Pile. 

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

5. Współpraca w rozszerzeniu i pogłębieniu oddziaływań wychowawczych. 

6. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych MDK „ISKRA” w Pile. 

7. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności MDK „ISKRA” w Pile. 

§ 7.  Rada Rodziców może występować do dyrektora MDK „ISKRA” w Pile, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach placówki.  

Do kompetencji  Rady Rodziców należy: 

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programów wychowawczych placówki. 

2. Rada Rodziców opiniuje 

a) Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
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b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora MDK „ISKRA” w Pile. 

3. Przestawianie opinii dotyczącej pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 

 

IV. Skład i struktura Rady Rodziców 

§ 8. 1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden rodzic wybrany jako reprezentant zajęć 

prowadzonych przez nauczyciela/instruktora. 

2. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby, po uprzednim 

uzgodnieniu kandydatur z dyrektorem MDK „ISKRA” w Pile. 

3. W posiedzeniach Rady Rodziców oraz jego organów i władz bierze udział dyrektor MDK 

„ISKRA” w Pile lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

§ 9. 1. Rada Rodziców, jej władze oraz organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał. 

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy zapewnieniu 

uczestnictwa więcej niż połowy członków Rady Rodziców. 

3.W przypadku równej liczby głosów, decyzję podejmuje przewodniczący Rady Rodziców. 

§ 10.  W wypadku podjęcia przez Radę Rodziców uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym 

interesem MDK „ISKRA” w Pile, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie siedmiu 

dni powinien uzgodnić z Radą Rodziców dalszy tok postępowania w sprawie będącej 

przedmiotem uchwały.  

§ 11. 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od 1.września do….. lub jeden rok 

szkolny do chwili ukonstytuowania się nowej rady na posiedzeniu sprawodawczo-wyborczym 

w kolejnym roku szkolnym.  

2. W wypadku rezygnacji przedstawiciela rodziców danego nauczyciela/instruktora, nowy 

członek rady wybierany jest na najbliższym zebraniu i wchodzi tym samym w skład Rady 

Rodziców. 

3. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do placówki rodzic przestaje być członkiem 

Rady Rodziców.  

§ 12. 1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera prezydium i komisję 

rewizyjną.  

2. W skład prezydium wchodzą: dyrektor MDK „ISKRA” w Pile lub upoważniony przez niego 

członek rady pedagogicznej oraz wybrani w wyniku wyborów podczas walnego zebrania 
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przedstawiciele Rady Rodziców, wśród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza/skarbnika. 

3. Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami,  

a w szczególności: 

a) nadzór nad pracą komisji rewizyjnej i skrutacyjnej, 

b) zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy, 

c) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej 

d) odbywanie zebrań rady rodziców zwoływanych przez przewodniczącego lub na 

wniosek dyrektora MDK „ISKRA” w Pile, w miarę potrzeby,  

e) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem 

rodziców, 

f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla MDK „ISKRA” w Pile na działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, 

g) współpraca z pracownikami obsługi i Radą Pedagogiczną w zakresie doskonalenia 

organizacji pracy MDK „ISKRA” w Pile,  

h) prezentowanie opinii rodziców we wszystkich sprawach ważnych dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i pracowników MDK „ISKRA” w Pile.  

4. W okresie między posiedzeniami do podejmowania decyzji upoważnia się 

Przewodniczącego Rady Rodziców  i jego zastępcę. 

5. Rada Rodziców przez podjęcie uchwały aprobuje prace prezydium albo też odwołuje 

prezydium w pełnym składzie lub niektórych członków. 

§ 13.  1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się  co najmniej jeden raz w ciągu roku szkolnego 

i są zwoływane przez Prezydium z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sposób 

ustalony na pierwszym posiedzeniu w celu podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania 

decyzji.  

2. Na wniosek dyrektora MDK „ISKRA” w Pile lub przewodniczącego prezydium zebrania 

Rady Rodziców mogą odbywać się częściej. 

§ 14. 1. Ustala się skład komisji rewizyjnej w liczbie co najmniej trzech osób.  

2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

3. Zadaniem komisji rewizyjnej jest: 
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- kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu 

i uchwałami Rady Rodziców, 

- kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności 

z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, 

- składanie, w porozumieniu z prezydium przez osobę prowadzącą dokumentację 

formalno-rachunkową, rocznych sprawozdań ze swych prac, polegającą na przedstawieniu 

wydatkowania środków z odniesieniem do poszczególnych pozycji budżetu do końca 

września każdego roku. 

5. Zaakceptowane przez prezydium sprawozdanie finansowe winno zostać przekazane  do 

zaopiniowania komisji rewizyjnej w pierwszym tygodniu października następnego okresu 

sprawozdawczego.  

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności sprawozdania z dokumentacją formalno-

rachunkową Rady Rodziców, komisja rewizyjna przedstawia swoje uwagi prezydium celem 

powiadomienia o tym fakcie dyrektora MDK „ISKRA” w Pile lub organów ścigania. 

7. Protokoły komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz opinie na temat rocznego 

sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców przekazywane są przewodniczącemu 

prezydium i przechowywane wraz z dokumentacją Rady Rodziców. 

 

V. Fundusze Rady Rodziców 

§ 15. 1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące 

zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.  

2. Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, 

dobrowolnych wpłat rodziców na potrzeby zakupu materiałów dydaktycznych, edukacyjnych 

i pomocy podnoszących atrakcyjność zajęć dla dzieci/młodzieży, z dobrowolnych wpłat osób 

prawnych i fizycznych. 

3. Fundusz Rady Rodziców może służyć wspomaganiu procesu dydaktycznego oraz może być 

przeznaczony na poprawę bazy materialnej MDK „ISKRA” w Pile.  

4. Fundusz Rady Rodziców może służyć na opłaty akredytacji oraz wyjazdów na festiwale, 

konkursy, przeglądy. 

5. Dobrowolne wpłaty mogą być przelewane przez Rodziców na konto z opisem: imię 

i nazwisko dziecka, pracownia ,darowizna. 
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6. Osoby, które nie dokonają przelewu bezpośrednio na konto mogą wpłacić darowiznę w 

sekretariacie na dowód KP. Darowizny te rozliczone będą Raportem Kasowym,a następnie 

wpłacone na konto. 

7. Dysponentem dobrowolnych wpłat są nauczyciele. Mogą oni otrzymywać zaliczki na 

artykuły spożywcze, chemiczne, biurowe, artystyczne, odzież (stroje teatralne, fartuchy 

ochronne), promocję działalności poszczególnych pracowni, usługi, organizację spotkań 

integracyjnych, nagrody. 

8.Dopuszcza się również dodatkowe darowizny na organizowanie warsztatów, kolonii i 

wycieczek, które mogą być rozliczone Fakturą Vat.  

§ 16. 1. Konto bankowe może założyć przewodniczący rady rodziców i dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA”. 

2. Wpłaty i wypłaty może dokonywać przewodniczący rady rodziców i dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA”. 

3. Wprowadzanie przelewu  bankowego w systemie internetowym dokonuje przewodniczący 

rady rodziców, a zatwierdza dyrektor  Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA”. Przelewy 

będą dokonywane tylko drogą internetową. 

4. Przewodniczący rady rodziców lub dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” może 

dysponować kartą bankową.  

§ 17. 1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym rocznym planie 

wpływów i wydatków Rady Rodziców  za rok szkolny  (załącznik nr 1).  

2. Odstępstwa od zatwierdzonego rocznego planu wpływów i wydatków Rady Rodziców  za 

rok szkolny  (załącznik nr 1 ) mogą być wyjątkowo dokonane na podstawie uchwały prezydium 

Rady Rodziców, a uchwała taka musi być przedstawiona do zaaprobowania na najbliższym 

posiedzeniu Rady Rodziców.  

§ 18.  1. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się na zasadach ustalonych przez przepisy 

prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.  

2. Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego  Rady Rodziców i opinii dyrektora MDK „ISKRA” w Pile, o ile wynika 

ona z potrzeb MDK „ISKRA” w Pile. 
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3.Dokumenty finansowe prowadzone przez nauczycieli/instruktorów przed przekazaniem do 

dokumentacji Rady Rodziców muszą być parafowane przez przewodniczącego lub jego 

wiceprzewodniczącego  Rady Rodziców  

VI.  Postanowienia końcowe 

§ 19.  1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem. 

2. Rada Rodziców używa pieczęci o treści:  

RADA RODZICÓW 

przy Młodzieżowym Domu Kultury 

             „ISKRA” 

64-920 PIŁA, ul. Okrzei 9 

3. Na miejsce ustępujących członków wybiera się nowych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców 

uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców.  

 

Regulamin Rady Rodziców przy MDK „ISKRA” w Pile uchwalono na posiedzeniu Rady 

Rodziców w dniu 12.04.2018 r.  

 

 


