Regulamin Rady Rodziców
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

I. Postanowienia ogólne
1. Rada

Rodziców

ogół

reprezentuje

rodziców

uczestników

zajęć

w Młodzieżowym Domu Kultury.
2. Rada Rodziców działa na podstawie:
 niniejszego Regulaminu
 Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 53 i 54 (Dz.U. 1991,
nr 95, poz. 425)
 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada
2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Art. 53 i 54 (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw Art. 1 punkt 15) do 18) (Dz.U. 2007, nr 80,
poz. 542)
II. Cele i zadania Rady Rodziców
1. Rada Rodziców jest samorządną organizacją działającą przy Młodzieżowym Domu
Kultury, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców.
2. Rada Rodziców występuje do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego
nadzór

pedagogiczny,

Dyrektora,

Rady

Pedagogicznej

z

wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki, poza informacjami oraz
dokumentami uznanymi za poufne lub tymi, które dotyczą spraw personalnych
uczestników zajęć oraz nauczycieli.
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3. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem na rzecz doskonalenia organizacji pracy i
realizacji zadań Młodzieżowego Domu Kultury.
4. Rada Rodziców pozyskuje rodziców do czynnego udziału w życiu placówki.
5. Rada współpracuje ze środowiskiem lokalnym, samorządem terytorialnym,
przedsiębiorcami i różnymi instytucjami, aby powiększać grono współpracowników
Młodzieżowego Domu Kultury.
6. Rada wspiera organizacyjnie lub merytorycznie imprezy przygotowywane przez
placówkę.

III.Powoływanie i struktura organizacyjna Rady Rodziców
1. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli ogółu rodziców
wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców.
2. W skład Rady powinni wchodzić reprezentanci wszystkich pracowni Młodzieżowego
Domu Kultury.
3. Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym:
a) Prezydium Rady
b) Komisję Rewizyjną
4. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
5. Dokumentację z prac Rady Rodziców przechowuje Przewodniczący.

IV. Organizacja pracy
1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych
większością głosów.
a) W przypadku niskiej frekwencji głosy mogą zostać zebrane telefonicznie oraz za
pomocą wiadomości tekstowych (sms) lub elektronicznych (mail).
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2. Zebranie Rady odbywa się w miarę potrzeb.

V. Postanowienia końcowe
1. Rada Rodziców posiada pieczęć podłużną o treści: „Rada Rodziców…”.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny do czasu ukonstytuowania się nowej
Rady Rodziców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Gdynia,
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