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STATUT  

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2   
W BYTOMIU PRZY UL. Ks. J.  POPIEŁUSZKI 9  

 
 

§1  
PODSTAWY PRAWNE  

 
 

 
Funkcjonowanie placówki opiera się  w szczególności  na następujących  aktach prawnych : 

1. Ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty   ze zmianami wynikającymi z 
ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (DZ.U. nr 56, poz. 458). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 12 maja 2011r. Dz. U. Nr 109 
Poz.631. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  terytorialnym  ( Dz. U. nr 67 poz. 329 z 
późn. zm. ). 

4. Porozumienia zawartego w dniu 22 października  1993 r. pomiędzy wojewodą  
katowickim  a prezydentem  miasta Bytomia  w sprawie  przekazania  niektórych   zadań 
i kompetencji z zakresu  administracji  rządowej  do wykonania organom  gminy Bytom. 

5. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. 
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych. 
 
 
 

§ 2   
NAZWA I  INFORMACJE  O PLACÓWCE 

 
1. Placówka nosi nazwę  :  

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2  w Bytomiu ,  jest placówką  oświatowo-wychowawczą, 
której  funkcję  organu  prowadzącego  wykonuje  Miasto Bytom  poprzez   jej ustawowe 
organy tj. radę miejską  i zarząd miasta .  
Siedziba placówki – Bytom 41-906 ul. ks. J. Popiełuszki 9 .  

2. Placówka  jest samodzielną  jednostką  budżetowa  w rozumieniu  prawa budżetowego  . 
Obsługę finansową prowadzi  księgowość placówki .  

3. Siedziba placówki jest Miasto  Bytom .  
4. Placówka  używa małej pieczęci okrągłej z nazwą placówki w brzmieniu : „ Młodzieżowy  

Dom Kultury nr 2  w Bytomiu ( nr 480131), posiada  również  stempel podłużny o 
brzmieniu „ 0782178  Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. Ks. J. Popiełuszki 9 
tel.2812173 41-906 Bytom Karb , oraz „0782178 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 41-906 
Bytom , ul. Ks.J.Popiełuszki 9 , NIP 626-10-68-135 tel.(032)281-21-73. 
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§ 3 
ZADANIA  MŁODZIEŻOWEGO  DOMU KULTURY : 

 
  
1. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, 

kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. 

2. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania wymienione w ust. 1 przez: 

1) Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu: 

a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie 
umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, 

b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

c)  kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i 
innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności 
narodowej, etnicznej i językowej. 

d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 

2) Organizowanie: 

a) Imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, koncertów , wystaw i 
festiwali, zawodów.  

b) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 

c)  działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych 
społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

3. Placówka wypracowuje  najbardziej pożądane  formy pracy pozaszkolnej                                  
z wychowankami . 

4. W placówce organizowane są zajęcia stałe , okresowe lub  okazjonalne wynikające z 
potrzeb  środowiska lokalnego.   

5. Zajęcia o których mowa w ust.3 mogą być organizowane w grupach. Organizację zajęć 
oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki wychowania 
pozaszkolnego w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę. 

6. Organizację zajęć stałych określa się w tygodniowym planie zajęć placówki wychowania 
pozaszkolnego 

7. Placówka wychowania pozaszkolnego może realizować zadania także poza swoją  
       siedzibą.  
8. Placówka prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w 

której nie są przewidziane ferie szkolne.  
9. W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w 

zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  
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10. Placówka   wdraża  i upowszechniania nowoczesne  i bardziej efektywne  wychowawczo 
formy pracy z uczestnikami w czasie wolnym;  

11. Placówka udzielania pomocy organizacjom społecznym w zakresie organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieży lub w innej wybranej dziedzinie.  

12. MDK realizuje cele i zadania określone w statucie w formach pracy indywidualnej, 
zespołowej i masowej. 

13. MDK  nr 2 opracowuje własne, odrębne programy i plany pracy uwzględniające specyfikę 
pracy placówki wychowania pozaszkolnego, w zależności od warunków  i potrzeb 
środowiska.  

14. MDK nr 2  w celu realizacji własnych programów i planów pracy współdziała z: 
1) szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi;  
 
2) placówkami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi, naukowymi                       

i technicznymi;  
3) organizacjami młodzieżowymi i społecznymi;  
4) zakładami pracy, instytucjami i prywatnymi przedsiębiorcami;  
5) środkami masowego przekazu.  

 
  
15. Placówka kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków publicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych i wieku wychowanków zapewniając im bezpieczeństwo               
w tym ochronę przed przemocą , uzależnieniami , demoralizacją oraz innymi przejawami 
patologii społecznej , poprzez: sprawowanie opieki nad wychowankami odpowiednio do 
ich potrzeb   i możliwości placówki, w czasie zajęć w formach stałych i zawartych w nich 
przerw,  w czasie zajęć poza terenem placówki i w trakcie wycieczek organizowanych 
przez placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

§ 4 
ORGANY PLACÓWKI   

 
Organami  placówki  są  :  

1. Dyrektor  placówki, 
2. Rada pedagogiczna , 
3. Samorząd wychowanków , 
4. Rada rodziców . 

 
1. DYREKTOR  PLACÓWKI 

  
 

1) Kieruje  działalnością  placówki  i reprezentuje  ją na zewnątrz .  
2) Sprawuje  nadzór pedagogiczny . 
3) Organizuje współpracę MDK ze szkołami, rodzicami placówkami oświatowo-

wychowawczymi i kulturalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami 
technicznymi, twórczymi, środkami masowego przekazu, zakładami pracy 
działającymi      w środowisku. 

4) Stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania stałych form zajęć placówki;  
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5) Zapewnia bezpieczeństwo wychowankom  i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez placówkę. 

6) Realizuje  uchwały rady pedagogicznej , podjęte w ramach ich  kompetencji 
stanowiących. 

7) Organizuje wymianę doświadczeń w zakresie pracy dydaktyczno-
wychowawczej, inicjuje eksperymentalne formy pracy i wprowadza nowe 
rozwiązania organizacyjne;  

8) Powołuje zespół kierowniczy MDK i kieruje jego działalnością;  
9) Dysponuje środkami  określonymi  w planie finansowym  placówki  

zaopiniowanym   przez radę pedagogiczną  i ponosi odpowiedzialność za  ich 
prawidłowe  wykorzystanie , a także  może  organizować  administracyjną  , 
finansową  i gospodarczą   obsługę  placówki  . 

10) Wykonuje  inne zadania  wynikające  z przepisów  szczególnych . 
11) Dyrektor jest kierownikiem  zakładu pracy  dla zatrudnionych  w placówce 

nauczycieli   i pracowników nie będących   nauczycielami  .  
12)  Dyrektor  w szczególności  decyduje w sprawach  : 

a) zatrudnienia i zwolnienia  nauczycieli  oraz innych pracowników  placówki , 
b) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar porządkowych  nauczycielom   

i innym  pracownikom  placówki ,  
c) występowania z wnioskami  , po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej            

w sprawach odznaczeń  , nagród  i innych wyróżnień  dla nauczycieli  oraz 
pozostałych  pracowników  placówki .  

 
13) Dyrektor placówki  w wykonywaniu  swoich zadań  współpracuje z  radą  

pedagogiczną  , rodzicami  i samorządem  wychowanków  .  
14) Funkcję  dyrektora placówki  powierza , i z tej funkcji  odwołuje ,Miasto  Bytom  

poprzez Zarząd Miasta  po uprzednio  przeprowadzonym konkursie  .  
15) W przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go wicedyrektor, a w 

placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora- inny 
nauczyciel tej placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

 
2. RADA PEDAGOGICZNA 

  
 

1) W placówce działa rada pedagogiczna , która jest kolegialnym organem placówki              
w zakresie realizacji  jej statutowych  zadań  dotyczących  kształcenia  , 
wychowania                i  opieki .  

2) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w 
placówce. 

3) W zebraniach   rady pedagogicznej  mogą  także  brać  udział  z głosem  
doradczym         osoby  zapraszane  przez jej przewodniczącego za zgodą  lub na  
wniosek rady pedagogicznej , w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 
organizacji,w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki . 

4) Przewodniczącym  rady pedagogicznej  jest  dyrektor placówki . 
5) Przewodniczący  prowadzi  i przygotowuje  zebrania  rady pedagogicznej  oraz 

jest odpowiedzialny  za zawiadomienie   wszystkich  jej członków  o terminie i 
porządku zebrania  zgodnie z regulaminem  rady .  
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6) W wyjątkowych wypadkach i w czasie nieobecności przewodniczącego 
posiedzeniom rady przewodniczy wicedyrektor placówki . 

7) Zebrania  plenarne  rady pedagogicznej są organizowane   przed  rozpoczęciem  
roku szkolnego , w każdym okresie  ( semestrze ), po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych  oraz w miarę bieżących potrzeb.  Zebrania mogą 
być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,   z 
inicjatywy przewodniczącego , organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 
1/3 członków rady pedagogicznej(zgłoszony na piśmie z podpisem członków). 

8) Dyrektor placówki  przedstawia  radzie  pedagogicznej , nie rzadziej  niż dwa 
razy    w roku szkolnym  , ogólne wnioski  wynikające  ze sprawowania  nadzoru   
pedagogicznego  oraz  informacje  o działalności placówki .  

9) Do kompetencji  stanowiących  rady pedagogicznej  należy :  
a) zatwierdzanie planów  pracy placówki  , 
b) podejmowanie  uchwał w sprawie  innowacji  i eksperymentów  

pedagogicznych  w placówce ,  
c) ustalanie  organizacji  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  placówki  , 
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków. 

10) Rada pedagogiczna   opiniuje  w szczególności :  
a) organizację  pracy placówki  ,  
b) projekt  planu finansowego  placówki , 
c) wnioski dyrektora  o przyznanie  nauczycielom  odznaczeń  , naród  i 

innych  wyróżnień , 
d) propozycje dyrektora placówki  w sprawach  przydziału  nauczycielom  

stałych prac i zajęć  w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego oraz 
dodatkowych zajęć płatnych dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych.   

11) Dyrektor  placówki  wstrzymuje wykonanie  uchwał  niezgodnych z przepisami 
prawa. 

12) O wstrzymaniu  wykonywania  uchwały   dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  
organ prowadzący placówkę  oraz  organ  sprawujący nadzór  pedagogiczny  .  

13) Organ  sprawujący  nadzór pedagogiczny uchyla  uchwałę  w razie  stwierdzenia  
jej niezgodności  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego placówkę . Rozstrzygnięcie  organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny  jest ostateczne .  

14) Do zadań rady pedagogicznej należy również: 
a) Przygotowanie projektu statutu placówki  i ewentualnie zmian do statutu , 

które następnie zatwierdza uchwałą.  
b) wydawanie opinii w zakresie powierzenia funkcji kierowniczych w 

placówce  
c) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora   lub innego stanowiska kierowniczego. Organ  uprawniony do 
odwołania  jest  obowiązany  przeprowadzić postępowanie  wyjaśniające              
i powiadomić  o jego  wyniku radę  pedagogiczną   w ciągu 14 dni  od 
otrzymania  wniosku .  

15) Uchwały  rady pedagogicznej  są podejmowane  zwykła  większością  głosów   
                   w obecności  co najmniej  połowy jej  członków . 

16) Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym 
lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.  

17) Zebrania plenarne rady pedagogicznej, są protokołowane. Termin sporządzenia 
protokołu nie może przekraczać 14 dni. 
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18) Każdy członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do zapoznania się z treścią 
protokołu z poprzedniego posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej poprzez 
przeczytanie protokołu i złożenie podpisu. Księga protokołów jest dostępna w 
sekretariacie placówki  w terminie 14 dni od odbytego posiedzenia.  

19) Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi do protokołu należy zgłosić do dyrektora  
placówki ,   do protokolanta lub na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej. 

20) Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 
a) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego 

współdziałania z pozostałymi członkami rady, 
b) przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych 

zarządzeń dyrekcji placówki , 
c) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz            

w jej komisjach, do których został powołany oraz w wewnętrznym 
doskonaleniu zawodowym, 

d) przedłożenia wyjaśnienia nieobecności na posiedzeniu rady pedagogicznej 
najpóźniej w ciągu trzech dni po posiedzeniu do dyrekcji  ; 
nieusprawiedliwiona nieobecność jest traktowana jako uchybienie                 
w obowiązkach pracowniczych, 

e) realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje 
zastrzeżenia, 

f) składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań, 
g) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników placówki . 

21) Rada pedagogiczna   wybiera spośród siebie przedstawicieli do komisji 
konkursowej   
na dyrektora  placówki  organizowanego przez organ prowadzący placówkę.  

22) Rada pedagogiczna w realizacji swych zadań współpracuje z innymi organami 
placówki, nie naruszając ich kompetencji stanowiących. 

23) Rada pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej działalności 
     

 
 

3. SAMORZĄD  WYCHOWANKÓW 
 
  
 
W placówce działa samorząd wychowanków , zwany dalej  Radą Młodzieżową 
 

1) Radę Młodzieżową tworzą wszyscy  wychowankowie placówki . 
2) Zasady  wybierania  i działania  organów  samorządu  określa  regulamin  

uchwalony  przez ogół  wychowanków  w głosowaniu  równym , tajnym  i 
powszechnym . Organy  samorządu  są jedynymi   reprezentantami  ogółu  
wychowanków . 

3) Regulamin  Rady Młodzieżowej nie może być sprzeczny ze statutem placówki .  
4) Rada Młodzieżowa  może przedstawić  radzie pedagogicznej  oraz dyrektorowi  

wnioski             i opinie  we wszystkich  sprawach  placówki , w szczególności  
dotyczących  realizacji  podstawowych  praw  wychowanków  , takich jak :   

 
a) prawo do zapoznania  się z programem  pracy placówki  , 
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b) prawo  redagowania i wydawania  własnej gazetki, 
c)  prawo organizowania   działalności  kulturalnej  , oświatowej , sportowej  

oraz rozrywkowej  zgodnie z  własnymi  potrzebami   i możliwościami  
organizacyjnymi   w porozumieniu z dyrektorem  ,  

d) prawo  wyboru nauczyciela  pełniącego  role opiekuna  samorządu .  
 
 
 
 
 
 

4. RADA  RODZICÓW 
 
  

1) W placówce może  działać rada rodziców , stanowiąca  reprezentacje  rodziców 
wychowanków . 

2) Zasady  tworzenia  rady rodziców  uchwala  ogół  rodziców  wychowanków  tej 
placówki. 

3) Rada rodziców  uchwala  regulamin  swojej działalności  , który nie może być  
sprzeczny ze statutem  placówki . 

4) Reprezentacja rodziców  może  także  przybrać inną nazwę  niż  określona  na 
wstępie. 

5) Rada  rodziców  może występować do  organu prowadzącego placówkę, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora  , rady pedagogicznej   z wnioskami      
i opiniami  dotyczącymi  wszystkich spraw  placówki . 

6) W celu  wspierania  działalności  statutowej  placówki  rada rodziców  może 
gromadzić  fundusze  z dobrowolnych składek  rodziców  oraz innych  źródeł . 
Zasady  wydatkowania  funduszy rady rodziców  określa  regulamin  rady rodziców. 

 
    

§ 5 
STANOWISKA  : WICEDYREKTORA   

ORAZ KIEROWNIKÓW  DZIAŁU I PRACOWNI. 
 

 
1. W placówce mogą być  utworzone stanowiska  : wicedyrektora  oraz kierowników  działu 

i pracowni.  
 

1)  wicedyrektora  w przypadku zorganizowania  zajęć w powyżej 45 formach  stałych  
2) kierownika działu  przy 20 formach  zajęć  stałych , 
3) kierownika pracowni przy  5 formach  zajęć stałych ,  
4) w miarę potrzeby, kierownika filii albo samodzielnej jednostki organizacyjnej MDK 

działającej w innej dzielnicy miasta lub poza jego granicami.  
 
2. Obowiązki  i kompetencje  kierowników działu i pracowni określa dyrektor  placówki . 
 
3. Podstawowe zadania i kompetencje  wicedyrektora  placówki: 

1) Wicedyrektor  MDK nr 2 współdziała z dyrektorem w zakresie realizacji całokształtu 
działalności oświatowo-wychowawczej  placówki. W szczególności:  
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a) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością wszystkich organów 
organizacyjnych działających w MDK;  

b) Opracowuje wspólnie z dyrektorem roczny ramowy program i plan pracy 
placówki;  

c) Opracowuje tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 
placówce;  

d) Hospituje zajęcia  dydaktyczno -wychowawcze w placówce;  
e) Dba o dyscyplinę pracy pracowników pedagogicznych placówki;  
f) Sprawuje nadzór nad dokumentacją pedagogiczną prowadzoną w 

placówce;  
g) Współdziała z dyrektorem w przygotowaniu problematyki działalności 

Rady Pedagogicznej MDK;  
h) Współdziała z dyrektorem w zakresie przestrzegania warunków bhp w 

MDK                  i nadzoruje ich przestrzeganie przez pracowników 
pedagogicznych MDK na zajęciach   dydaktyczno -wychowawczych z 
dziećmi i młodzieżą;  

i) Stwarza warunki do działalności Samorządu  wychowanków w MDK;  
j) Prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z młodzieżą w wymiarze 

1O godzin tygodniowo. 
k) Współpracuje    z   nauczycielami  pełniącymi  funkcje  kierownicze  w 

placówce .  
 
 

2) Wicedyrektor  jest bezpośrednim  przełożonym  wszystkich  pracowników  placówki  
podczas  spełniania  swego  bieżącego   nadzoru  nad placówką  , a także   podczas 
pełnienia  funkcji  zastępcy  dyrektora  . Ma  prawo  do przydzielania  zadań 
służbowych  i wydawania  poleceń  , do  formułowania  projektu  oceny  pracy 
podległych  nauczycieli  oraz  wnioskowania  w sprawie  nagród  i kar porządkowych. 

3) Ma prawo używać  pieczątki  imiennej z tytułu  : wicedyrektor  oraz podpisywania  
pism  , których  treść   jest zgodna  z zakresem  jego kompetencji .  

 
 
4. Podstawowe zadania i kompetencje  kierowników  działów  i pracowni . 
     Obowiązki kierownika działu: 
 

1) Kierownik działu kieruje całokształtem działalności dydaktyczno - wychowawczej   
podległego mu działu. W szczególności:  

a) Organizuje pracownie wchodzące w skład działu;  
b) Zapewnia obsadę kadrową w pracowniach;  
c) Opracowuje roczny plan pracy działu oraz tygodniowy rozkład zajęć w 

dziale;  
d) Analizuje frekwencje stałych uczestników na zajęciach w poszczególnych 

pracowniach działu;  
e) Dba o dyscyplinę pracy podległych mu nauczycieli   ;  
f)  hospituje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dziale;  
g) Udziela pomocy merytorycznej i instruktażowej nauczycielom -   

zatrudnionym w dziale;  
h) Wprowadza innowacje pedagogiczne , metodyczne i organizacyjne w pracy 

działu;  
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i) Prowadzi systematyczne obserwacje nad przydatnością programów pracy  
nauczycieli w  dziale  

j) Utrzymuje stałe kontakty ze szkołami, placówkami oświatowymi , 
organizacjami ,stowarzyszeniami  i rodzicami uczestników;  

k) Popularyzuje kierunki pracy działu wśród dzieci i młodzieży                               
w środowisku;  

l) Nadzoruje celowość gospodarowania środkami i mieniem działu;  
m) Odpowiada za warunki bhp w dziale;  
n) Odpowiada za prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w dziale;  
o) Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo; 
p) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora MDK nr 2 .  

 
2) Obowiązki kierownika pracowni.  

           Kierownik pracowni kieruje całokształtem działalności podległej mu pracowni.  
a) Organizuje pracę pracowni;  
b) Opracowuje programy i roczne plany pracy pracowni oraz prowadzi 

dokumentację pracy pracowni.  
c) Nadzoruje i koordynuje pracę nauczycieli -   zatrudnionych w pracowni;  
d) Troszczy się o wyposażenie pracowni w sprzęt, pomoce naukowe, 

urządzenia i materiały;  
e) prowadza innowacje pedagogiczne i organizacyjne w swojej pracowni;  
f) Prowadzi systematyczne obserwacje nad przydatnością programów                             

i planów pracy;  
g) Odpowiada za celowe gospodarowanie środkami znajdującymi się w 

dyspozycji pracowni i zabezpiecza majątek pracowni;  
h) Popularyzuje kierunki pracy pracowni wśród dzieci i młodzieży w 
środowisku;  

i) Utrzymuje stałe kontakty ze szkołami, organizacjami społecznymi i 
rodzicami uczestników pracowni;  

j) Przygotowuje materiały, pomoce naukowe i urządzenia niezbędne do 
prowadzenia zajęć w pracowni;  

k) Odpowiada za warunki bhp w pracowni;  
l) Prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w wymiarze 16 godzin 

tygodniowo; 
m) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrekcję MDK nr 2 .  

 
5. Pomiędzy  organami  placówki  ustala się  następujące  zasady współdziałania 

polegające na :  
 

1) Każdemu organowi zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania  
decyzji w granicach  kompetencji  określonych  w ustawie  i statucie placówki . 

2) Bieżąca wymiana  informacji  pomiędzy  organami placówki w zakresie  planowanych 
i podejmowanych  działaniach  bądź  decyzjach .  

3) Organy  placówki zasięgają  wzajemnej  opinii w  następujących sprawach : 
 

a) statutu  placówki , 
b) rocznego planu  finansowego placówki , 
c) planu  pracy dydaktyczno- wychowawczej  i opiekuńczej , 
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d) pomocy  w organizacji i sprawowaniu  opieki  nad wychowankami                     
i całokształcie  działalności  placówki  , 

e) projektów  innowacji  i eksperymentów  pedagogicznych . 
 

4) W przypadku   sytuacji konfliktowych  pomiędzy   organami  placówki  przedstawiają 
one w formie  pisemnej  zaistniały problem  dyrektorowi  placówki  , który 
zobowiązany  jest do  podjęcia  odpowiednich  działań  w celu  rozwiązania  
konfliktu.  

5) W razie braku  uzgodnienia  i rozwiązania   konfliktu  organy  placówki  maja prawo  
zwrócenia  się o  rozpatrzenie  i rozstrzygnięcie  sporu  do organu prowadzącego  
placówkę. 

 
 
 

§6  
ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 
1. Strukturę organizacyjną MDK nr 2  tworzą działy, pracownie, koła zainteresowań.  
2. Dział powołuje się przy funkcjonowaniu, co najmniej 20 stałych form zajęć.  
3. Pracownię tworzy, co najmniej 5 stałych form zajęć o pokrewnej działalności. 
4. Podstawową jednostką organizacyjną MDK jest stała forma zajęć: koła zainteresowań, 

grupy twórcze, zespoły zainteresowań, kluby, sekcje,  kursy i inne ujęte w stałym, 
tygodniowym planie zajęć placówki.  

5. Uczestnictwo wychowanków  w zajęciach organizowanych przez MDK nr 2  jest 
dobrowolne.  

6. Szczegółowa liczba uczestników stałych form zajęć uzależniona jest od specyfiki                        
i charakteru tych zajęć, warunków organizacyjnych wielkości pomieszczeń, ilości 
stanowisk pracy względów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

7. Organ  prowadzący  placówkę   może wyrazić  zgodę  na większy  tygodniowy  wymiar 
zajęć  w formach  stałych  w ramach   posiadanych  środków  .  

8. Godzina  zajęć  stałych    wynosi 45 minut .  
9. Zajęcia  o charakterze  okazjonalnym ( masowym )  można powierzyć  jednemu  

nauczycielowi. W MDK  mogą  być tworzone  w tym celu  pracownie i działy  imprez 
masowych .  

10. Szczegółową  organizację działania placówki w danym roku szkolnym   określa  arkusz   
organizacyjny placówki  , opracowywany przez dyrektora placówki w terminie do dnia 30 
kwietnia   każdego roku .  

11. Arkusz organizacyjny  placówki  na każdy  rok zatwierdza  organ prowadzący   placówkę  
w terminie do dnia 25 maja danego roku.  

12. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności liczbę pracowników 
placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną 
tygodniową  i roczną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący placówkę. 

13. Placówka  opracowuje  własne programy  i plany pracy  .  
14. Zajęcia o charakterze okazjonalnym /masowym/ mogą być prowadzone również w dni 

ustawowo wolne od pracy. 

15. Godziny  pracy ustala  rada pedagogiczna  w porozumieniu z 28  prowadzącym  placówkę  
: powinny  one być dostosowane  do potrzeb  środowiska  i mogą być   korygowane   w 
ciągu roku szkolnego  .  
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16. Zajęcia , które  zostały  odwołane z przyczyn  obiektywnych   przez nauczyciela   za 
zgodą dyrektora   , mogą być  odpracowane  w późniejszym terminie  po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody dyrektora ,nie później jednak niż na dwa tygodnie przed tymi zajęciami. 

17. MDK  nr 2  jest placówką   o sześciu - dniowym    tygodniu pracy   . Część  form  
okazjonalnych  i masowych   jest organizowana   w dni wolne .  

18. W okresie ferii letnich   nauczyciele  i personel administracyjno - obsługowy  korzysta              
z urlopu taryfowego .  

19. Zadania placówki realizują nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy.  

20. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby zatrudnione 
w MDK na etatach pracowników pedagogicznych.  

21. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. 
22. Dyrektor placówki informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i 

konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków. 
23. Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie określające: 

a) Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań, 
b) Czas trwania porozumienia 
c) Zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami o 

których mowa w  punkcie 23. 
d) Zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących 

wychowanków placówki 
e) Postanowienia o możliwości rozwiązania porozumienia 

24. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami ,o 
których mowa w punkcie 23, oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej 
przez niego osoby. 

 
 
 

§7  
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI  

OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI   
 
MDK nr 2 w ramach współdziałania ze szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi  
powinien:  
1. Pozyskiwać do placówki uczestników przejawiających w szkole specjalne 

zainteresowania, uzdolnienia i szczególne umiejętności;  
2. Współdziałać ze szkołą w zakresie wychowania i postępów w nauce uczestników 

placówki;  
3. Informować szkołę o określonych osiągnięciach uczestników MDK w dziedzinie zajęć 

pozaszkolnych w celu uwzględnienia ich w okresowej ocenie ucznia;  
4. Wypracowywać wspólnie ze szkołami zasady corocznej rekrutacji uczestników placówki;  
5. Propagować akcje i imprezy, oraz kierunki i formy pracy placówki w szkołach;  
6. Organizować w miarę potrzeb posiedzenia Rady Pedagogicznej placówki z udziałem 

przedstawicieli szkół, z których wywodzą się uczestnicy.  
  
 
 
 

§8  
NAUCZYCIELE  I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI 
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1. Zajęcia  z wychowankami  w placówce  prowadzą  nauczyciele  , w uzasadnionych  

przypadkach  mogą  prowadzić inne osoby po uzyskaniu zgody  organu pełniącego nadzór  
pedagogiczny i organu prowadzącego. 

2. Obowiązki nauczyciela – instruktora: 
 
1) Nauczyciel  prowadzi  zajęcia dydaktyczno  -wychowawcze  i jest odpowiedzialny  za 

jakość  i wyniki  pracy  oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  jego opiece  
wychowanków . 

2) Do obowiązków nauczyciela - instruktora należy realizowanie zadań określonych w 
zarządzeniach i wytycznych MEN dotyczących nauczycieli i wychowawców. W 
szczególności nauczyciel - instruktor:  

a) Popularyzuje kierunki zajęć pracowni wśród dzieci i młodzieży                           
w środowisku;  

b) Przeprowadza nabór uczestników do poszczególnych jednostek 
organizacyjnych pracowni;  

c) Organizuje i prowadzi zajęcia z uczestnikami w sposób atrakcyjny, 
zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego w nich uczestnictwa;  

d) Zapewnia frekwencję na zajęciach w prowadzonych przez siebie 
jednostkach organizacyjnych w ciągu całego roku szkolnego;  

e) Organizuje i prowadzi zajęcia z uczestnikami zgodnie z wymogami bhp;  
f) Utrzymuje stałe kontakty ze szkołami i rodzicami uczestników;  
g) Celowo gospodaruje środkami znajdującymi się w jego dyspozycji                     

i zabezpiecza majątek pracowni przed kradzieżą, zniszczeniem                           
i uszkodzeniami;  

h) Opracowuje plany pracy i prowadzi dokumentację programową podległych 
mu jednostek organizacyjnych;  

i) Wprowadza innowacje programowe;  
j) Zaopatruje prowadzone przez siebie koła w materiały i pomoce naukowe 

przy współpracy administracji MDK nr 2 ; 
k) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrekcję MDK nr 2 .  

3. Szczegółowy zakres obowiązków wszystkich pracowników placówki określa dyrektor 
MDK w porozumieniu z Radą Pedagogiczną placówki.  

4. Zasady  zatrudnienia  i wynagradzania  nauczycieli  i innych  pracowników   określają  
odrębne  przepisy .  

5.  Placówka  zatrudnia  pracowników  administracji  i obsługi .  
1) Pracownikami administracji są:  

a) Główny księgowy;  
b) Sekretarz 
c) Kierownik administracyjny;  
d) Specjalista ds. płac  
e) Starszego referenta 

 
2) Pracownikami obsługi są:  

a) Woźny/dozorca  
b) Konserwatorzy;  
c) Sprzątaczki;  
d) Ogrodnicy  
e) Inni pracownicy zgodnie z zapotrzebowaniem placówki.  
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6. Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor MDK w 
oparciu o obowiązujące przepisy.  

7. Szczegółowy zakres  obowiązków nauczycieli oraz  pracowników  administracji                        
i obsługi  placówki  określa   zakres czynności   będący  w teczkach  akt osobowych  
poszczególnych pracowników  .  

 
 

§9   
WYCHOWANKOWIE  PLACÓWKI  

 
1. Uczestnictwo w zajęciach w formach stałych, okresowych jak i okazjonalnych jest 

dobrowolne   i  powszechne. 
2. Warunkiem przyjęcia wychowanka do placówki są jego zainteresowania oraz 

zobowiązanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia w formach stałych. 
3. Wychowankami placówki mogą być dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym                 i 

szkolnym ,a także za zgodą dyrektora – młodzież pozaszkolna (byli wychowankowie). 
4. Ustala się zasady udziału wychowanków i naboru wychowanków zasady uczestnictwa w 

zajęciach stałych: 
a) wykorzystanie lokalnej prasy do propagowania działalności placówki 
b) plakaty informacyjne na terenie miasta , w szkołach i innych instytucjach 
c) udział nauczycieli na zebraniach rodziców w szkołach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych  
d) stała współpraca dyrekcji i nauczycieli ze szkołami, przedszkolami, 

zakładami pracy  
e)  imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe 
f) koncerty i imprezy masowe dla dzieci , młodzieży i rodziców 

5. W pracy MDK nr 2  biorą udział uczestnicy stali, okresowi i okazjonalni.  

a) Stały uczestnik uczestniczy w zajęciach w okresie całego roku szkolnego. 
Uczestnictwo stałego uczestnika w zajęciach podlega kontroli.  

b) Okresowo uczestnik MDK bierze udział w zajęciach przewidzianych do 
zrealizowania określonego działania w określonym czasie.  

c) Okazjonalny uczestnik MDK korzysta w sposób doraźny z urządzeń 
placówki i organizowanych przez nią zajęć okazjonalnych, imprez 
masowych, konkursów, zawodów bądź różnych form instruktażu i 
doradztwa.  

6. Niepełnoletni stali i okresowi uczestnicy MDK powinni posiadać pisemną zgodę 
rodziców /opiekunów/ na udział w zajęciach placówki.  

7. Prawa wychowanka - Statut placówki określa prawa wychowanka z uwzględnieniem w 
szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz tryb składania skarg 
w przypadku naruszenia praw dziecka: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w placówce 
zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym,  

3) swobody wyrażania myśli i przekonań a w szczególności dotyczących 
działalności placówki, 

4)  wpływania na życie placówki przez działalność samorządową  oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w placówce. 

8. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka: 
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1) skargi w przypadku naruszenia praw dziecka mogą być składane przez samego 
wychowanka, jego opiekuna lub rodzica, 

2) skarga przyjmowana jest w formie pisemnej, 
3) w przypadku skargi pisemnej złożonej do dyrektora placówki, dyrektor placówki 

rozpatruje ja na posiedzeniu rady pedagogicznej i w terminie do 7 dni informuje 
wnioskodawcę o podjętych decyzjach, 

4)  sekretariat placówki prowadzi księgę skarg i wniosków, 
5) placówka informuje wychowanków i ich rodziców o formach składania skarg oraz 

podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia 
praw dziecka (PPP, Rzecznik Praw Ucznia). 

 
9. Obowiązki wychowanka: 

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia, 
2) rozwijać swoje zdolności i talenty, poszerzać wiadomości i umiejętności poprzez 

wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego w czasie zajęć, 
3)  aktywnie uczestniczyć w życiu placówki, 
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników placówki, 
5)  przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i 

agresji, 
6)  być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
7) dbać o wspólne dobro, wygląd estetyczny, ład i porządek w placówce, 
8)  nie opuszczać terenu placówki podczas zajęć i przerw, 
9)  zwolnienie z zajęć może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę 

rodzica, a w szczególnych przypadkach na wniosek nauczyciela. 
 

10. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków oraz tryb odwoływania się od 
kar. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą. 

1) Nagrody przewiduje się dla wychowanków za osiągnięcia w różnego rodzaju 
konkursach, festiwalach, zawodach i przeglądach i właściwą postawę 
wychowanka. 

2) Rada pedagogiczna, opiekunowie grupy, dyrektor placówki mogą wobec 
wychowanków wyróżniających się w pracy na zajęciach i pracy społecznej 
stosować następujące nagrody: 

a) pochwałę na forum grupy za systematyczną pracę i właściwą postawę, 
b) pochwałę wobec całej społeczności placówki za osiągnięcia w konkursach, 

festiwalach, zawodach i przeglądach na różnym szczeblu, 
c) wpis do kroniki placówki za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich  

                                i międzynarodowych, 
d) listy pochwalne, dyplomy i nagrody książkowe za systematyczne 

uczęszczanie na zajęcia i szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju 
konkursach, 

e)  typowanie wychowanków do nagrody prezydenta za szczególne 
osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, 

f)  listy gratulacyjne do rodziców dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. 
            3) Kary przewiduje się dla wychowanków za lekceważący stosunek do uczestnictwa w                
               zajęciach i nauczyciela prowadzącego oraz przejawianie zachowań niegodnych    
               wychowanka. 
            4) Placówka ma prawo informowania rodziców wychowanka w formie ustnej lub   
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               pisemnej o zastosowanej karze. 
            5) Rada Pedagogiczna, opiekunowie grupy, dyrektor   mogą wobec wychowanków              
               stosować następujące kary: 

a)  upomnienie  na zajęciach za pojedyncze przypadki niestosowania się do 
regulaminu obowiązków wychowanka określonego w statucie placówki 
(np.  brak dyscypliny na zajęciach), 

b) nagana ustna przed grupą (za niszczenie mienia MDK i krzywdzenie 
kolegów), 

c) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez 
placówkę, za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka, 

d) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu 
dziecka, 

e) wezwanie rodziców wyżej wymienionego dziecka przez opiekuna zajęć lub 
dyrektora placówki, 

f)  powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w 
przypadkach kolizji z prawem, 

g) okresowe zawieszenie w prawach uczestnika placówki, 
h)  skreślenie z listy uczestników zajęć w placówce z powiadomieniem 

rodziców i szkoły (kolizja z prawem, naganne zachowanie), 
i) zakaz wstępu na obiekty administrowane przez placówkę 

(nieprzestrzegania obowiązków wychowanka).  
           6) Wychowanek poprzez rodziców/opiekunów  lub rodzice mają prawo złożenia           
               pisemnego odwołania do dyrektora placówki w ciągu 14 dni od daty zastosowania          
               kary. 
           7) Dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od          
              otrzymania odwołania, po przedstawieniu i przeanalizowaniu odwołania na                               
              posiedzeniu  rady pedagogicznej 
           8) Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Może zostać wręczona rodzicowi osobiście lub w         
              formie przesyłki pismem poleconym przed upływem wyznaczonych 14 dni. 
 
                       
   

§10 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
  

 
1. Statut uchwala i dokonuje w nim zmian rada pedagogiczna placówki. 
2. Placówka może realizować inne zadania oświatowo- wychowawcze zlecone przez organ 

prowadzący / wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy/. 
3. MDK może posiadać własny wypracowany system wychowawczy, obrzędowość                     

i ceremoniał.  
4. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
6. Placówka może prowadzić działalność gospodarczą, w tym w formie gospodarstwa 

pomocniczego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
7. Postanowienia zawarte w niniejszym Statucie powinny być korygowane i dostosowywane 

do aktualnie zmieniających się przepisów obowiązujących w szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych podległych resortowi edukacji narodowej.  
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8. Wszystkie problemy natury organizacyjnej i programowej, jakie mogą występować w 
trakcie prowadzenia różnorodnej działalności MDK, nieuregulowane bądź 
niesprecyzowane dokładnie w niniejszym Statucie oraz innych dokumentach dotyczących 
działalności placówki, winny być rozwiązywane zgodnie z obowiązującym w resorcie 
edukacji narodowej systemem organizacyjno-prawnym.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Zatwierdzony uchwałą  Rady Pedagogicznej MDK Nr 2 ,  Nr 2/2011/2012  

z dnia 01 września 2011roku  
  

  
 


