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Podstawy prawne:

MDK dziata na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oiwiaty (t.j' Dz. U. z 202L

r., poz. 1915 z p6in. zm.l oraz niniejszego Statutu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 20!6 r. - Prawo oswiatowe (t.j. Dz. tJ. z 2O2L r. poz. LO82 z p6in zm.l.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustawQ - Prawo oswiatowe (Dz. U.

z 2OL7 r., poz. 60).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2O2l t., poz. 7762 z p6in. zm.l.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych

plac6wek o6wiatowo-wychowawczych, mtodzieiowych oirodk6w wychowawczych,

mlodzie2owych oirodk6w socjoterapii, specjalnych oirodk6w szkolno-wychowawczych,

specjalnych o6rodk6w wychowawczych, oirodk6w rewalidacyjno-wychowawczych oraz

plac6wek zapewniajqcych opiekq i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza

miejscem statego zamieszkania (Dz. U.z2Ol7 r., poz., 1606).

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 20L7 r. w sprawie wymagafi wobec

szk6l i plac6wek (Dz. U. z 2Ot7 r., poz. L6111.

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczedstwa ihigienyw publicznych iniepublicznych szkotach iplac6wkach (t.i. Dz. U. z2O2L

r., poz. 1604 z p6in. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2Ot7 t. w sprawie szczeg6lowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lDz. U. z 2Ol7 r., poz, 1575J.
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91
Mlodzie2owy Dom Kultury im. Marii Gwizdak z siedzibq w Warszawie ul. H. Ch. Andersena 4,

zwany dalej MDK, jest plac6wkq wychowania pozaszkolnego.

52
Organem prowadzQcym MDK jest miasto stoleczne Warszawa.

94
Nadz6r pedagogiczny nad dziatalnoiciq MDK sprawuje Mazowiecki Kurator OSwiaty.

5s
Przyjmuje siq nazwq i adres plac6wki w nastQpujecym brzmieniu:

MtODzlE2owY DOM KUTTURY im. Marii Gwizdak w Warszawie, ul. H. Ch. Andersena 4

3

ROZDZIAT I POSTANOWIENIA OG6TNE



ROZDZIAT II CETE IZADANIA

96
1. Celem dzialalnoici MDK jest realizacja zadari edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych,

profilaktycznych, opieku6czych, prozdrowotnych, rekreacyjnych isportowych,

organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.

2. Cele wymienione w ust. 1 MDK realizuje poprzez pozaszkolnq programowq dzialalnoSd

pedagogicznq, wypelniajqc szczeg6lnie nastepujqce zadania:

a) stwarzanie warunk6w do rozwoju zainteresowari dzieci i mlodzieiy w r62nych obszarach

nauki, sztuki, sportu, techniki oraz innych dziedzin, w zale2noici od mo2liwoSci

organizacyjnych i potrzeb irodowiska lokalnego;

b) poglqbianie i rozszerzanie wiedzy, wspomaganie funkcji opiekudczo-wychowawczej

i dydaktycznej plac6wki;

c) zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowo6ci oraz indywidualnych uzdolnieri

i zainteresowari wychowank6w w tym rozbudzanie ciekawo6ci poznawczej;

d) organizowanie zajqd integracyjnych dla dzieci i mlodzieiy n iepelnosprawnej oraz

o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

e) ksztattowanie umiejQtnoSci spqdzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu iycia;

f) organizowanie przeglqd6w, wystaw, zawod6w, turniej6w, pokaz6w ikonkurs6w
o zasiqgu warszawskim i o96lnopolskim;

C) prowadzenie zajgd dla dzieci i mlodzieiy szczeg6lnie uzdolnionej;

h) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku;

i) realizowanie systemu wychowawczego;

j) realizowanie autorskich program6w edukacyjnych dla dzieci i mlodzieiy;

k) dostosowywanie zadai do potrzeb Srodowiska, oczekiwari mlodzieiy oraz rodzic6w

iopiekun6w;

l) tworzenie warunk6w do ksztattowania zachowad sprzyjajqcych zdrowiu i

bezpieczefstwu wychowank6w w MDK;

m) podejmowanie dzialari majqcych na celu wzmocnienie motywacji do rozwijania nauki

wlaSciwego zachowania, wtasnego rozwoju, a tak2e wla5ciwych postaw wobec zagro2ei

i sytuacji nadzwyczajnych;

n) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidtowego od2ywiania siq, uSwiadamianie korzySci

ptynqc.ych z aktywnoici fi zycznej i wdra2ania profi laktyki;

o) wychowanie mlodego cztowieka zgodnie z przyjetym systemem wartoici w duchu

milo(ci, tolerancji, mqdroici, szacunku dla siebie iinnych ludzi, kreatywno6ci oraz

odpowiedzialnoSci za swoje iycie;

p) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w 2yciu kulturalnym.
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ROZDZIAT III ORGANY MDK

57
1. Organami MDK sE:

a) Dyrektor;

b) Rada Pedagogiczna;

c) Rada Rodzic6w;

d) Samorzqd Wychowank6w.

S8
Ka2dyzwymienionychorgan6ww$Tdziatazgodniezustawa-Prawooiwiatoweiustawq
o systemie oSwiaty. Organy kolegialne funkcjonujq wedlug odrqbnych regulamin6w,

uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie moga by6 sprzeczne ze statutem plac6wki

MDK.

Se
1. Dziatalno6ciq MDK kieruje Dyrektor, kt6remu funkcjq powierzyl organ prowadzqcy.

Dyrektor MDK jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli oraz

pracownik6w niepedagogicznych.

2. Do obowiqzk6w Dyrektora naleiy w szczeg6lno5ci:

a) kierowanie bieiqcq dzialalnosciq oraz reprezentowanie MDK na zewnQtrz;

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

c) realizowanie uchwat Rady Pedagogicznei i Rady Rodzic6w MDK w ramach ich

kompetencji stanowiqcych;

d) podejmowanie decyzji o zawieszeniu lub skreileniu z listy wychowank6w w
przypadkach okreilonych w Statucie iobowiqzujqcych w plac6wce regulaminach;

e) wykonywanie czynnoSci wynikajqcych z funkcji kierownika zakladu pracy,

m.in. nawiqzywanie (rozwiqzywanie) stosunku pracy, przyznawanie nagr6d,

wymierzanie kar porz4dkowych pracownikom, wnioskowanie w sprawie odznaczei

i wyr62nieri dla pracownik6w MDK w trybie okreSlonym aktualnym stanem prawnym;

f) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczqcy, wsp6lpraca z Radq

Rodzic6w i innymi organami dzialajqcymi na terenie MDK;

g) wykonywanie innych zadai wynikajqcych z przepis6w szczeg6towych i poleceri organu
prowadzqcego;

h) wstrzymywanie wykonania uchwal Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami

prawa;

i) wsp6lpraca z innymi plac6wkami o6wiatowo-wychowawczymi, szkolami oraz

organizacjami spotecznymi.
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3. Dyrektor jako kierownik jednostki sektora finans6w publicznych odpowiada za catoid

gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie okreSlonych ustawa obowiEzk6w w zakresie

kontroli finansowej.

4. Dyrektor jako kierownik mo2e powierzyd okreSlone obowiqzki w zakresie gospodarki

finansowej pracownikom jednostki. Przyjqcie obowiazk6w prze2 te osoby powinno byi
potwierdzone dokumentem.

5. W razie nieobecnoici Dyrektora zastQpuje go wyznaczony w formie pisemnej pracownik

MDK, kt6ry wyra 2a zgodq na zastepstwo.

S10
1. W MDKdziala Rada Pedagogiczna bqdqca kolegialnym organem wzakresie realizacji cel6w

i zadaf statutowych plac6wki.

2. Przewodniczqcym Radyjest Dyrektor MDK.

3. Rada Pedagogiczna w formie uchwal zatwierdza. wnioskuje, opiniuje sprawy zwiazane

z dziatalnoSciq dydaktyczno-wychowawczQ, opieku6czq i organizacyjnq MDK.

4. W sktad Rady Pedagogicznej wchodzq wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w MDK.

Uchwaty rady pedagogicznej sE podejmowane zwyktq wiqkszoSciq glos6w w obecno6ci

co najmniej potowy jej czlonk6w.

5. Czlonkowie Rady Pedagogicznej zobowiQzani sq do przestrzegania tajemnicy obrad,

w szczeg6lnodci w sprawach, kt6re mogq naruszyi dobro lub dane osobowe wychowank6w,

ich rodzic6w, a takie nauczycieli iinnych pracownik6w MDK.

6. Udziat nauczycieli w zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiqzkowy.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej sq protokolowane.

8. Zakres dzialania oraz kompetencje Rady Pedagogicznej okre(la regulamin Rady

Pedagogicznej, kt6ry nie mo2e byd sprzeczny z postanowieniami Statutu.

s11
1. W MDK dziala Rada Rodzic6w stanowiQca reprezentacjq rodzic6w, kt6rej zadaniem jest

wspieranie statutowej dzialalnoici plac6wki.

2. Rada Rodzic6w uchwala regulamin swojej dziatalno6ci, kt6ry nie moie byi sprzeczny

ze statutem MDK.

3. Rada Rodzic6w mo2e wystepowad do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami

iopiniami dotyczqcymi wszystkich spraw zwiqzanych z dzialalnoicie statutowa.

4. W celu wspierania dzialalno6ci statutowej MDK Rada Rodzic6w mo2e gromadzii fundusze

ze skladek i darowizn rodzic6w oraz innych ir6del na cele oiwiatowo-wychowawcze . Zasady

ich gromadzenia iwydatkowania okreSla regulamin Rady iwlaSciwe przepisy.

5. Prezydium Rady Rodzic6w wybiera spo5r6d siebie w glosowaniu tajnym przedstawiciela

reprezentacji rodzic6w zasiadajqcego w Komisji Konkursowej wybierajQcej dyrektora MDK.

6. Do kompetencji Rady Rodzic6w nale2y:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radq Pedagogicznq:
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a) programu wychowawczego zespolu obejmujqcego wszystkie tredci idzialania

o charakterze wychowawczym, skierowane do wychowan k6w, realizowanego

przez nauczycieli;

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowank6w

oraz potrzeb danego Srodowiska, obejmujqcego wszystkie treici i dzialania

o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowank6w, nauczycieli

irodzic6w;

2l opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnodci wychowania,

3) opiniowanie projektu planu finansowego M DK.

7. Jeieli Rada Rodzic6w w terminie 30 dni od dnia rozpoczqcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Radq PedagogicznQ w sprawie program6w, o kt6rych mowa w ust. 6 pkt. a)

lub b), programy te ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawujqcym nadz6r

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiqzuje do czasu uchwalenia

programu przez Radq Rodzic6w w porozumieniu z Radq Pedagogicznq.

8. Rodzic (Opiekun prawny) zobowiqzany jest:

a) sprawdzii bezpoirednio przed zajqciami, czy odbywajq siq one w danym dniu.

Zajecia moga by6 odwotane z powodu nieobecnoici nauczyciela w pracy;

b) oddai dziecko pod opiekq nauczyciela prowadzqcego zajqcia. Nauczyciel sprawuje

opiekq nad dzieckiem od rozpoczqcia do zako6czenia zajqi;

c) punktualnie odebra6 dziecko po zajqciach;

d) w przypadku calkowitej rezygnacji lub przerwy w uczqszczaniu na zajecia

(np. ze wzglqdu na chorobq dziecka) powiadomid sekretariat MDK.

S12

1. W MDK dziala Samorzqd Wychowank6w, zwany dalej Samorzqdem.

2. Samorzqd tworzQ wszyscy wychowankowie MDK.

3. Samorzqd uchwala regulamin swojej dzialalnoSci, kt6ry nie mo2e byi sprzeczny ze Statutem
MDK.

4. Samorzqd moie przedstawiai Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi MDK wnioski i opinie
we wszystkich sprawach MDK, w szczeg6lnoSci dotyczqcych realizacji podstawowych praw

wychowank6w, takich jak:

. prawo do zapoznania siq z programem dzialalnoici MDK;

. prawo do organizacji 2ycia w MDK, umo2liwiajqcego rozw6j i zaspokajanie wtasnych

zainteresowafi;
. prawo do wydawania i redagowania gazety MDK;

. prawo do organizowania dzialalnoici kulturalnej, odwiatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z wlasnymi potrzebami i moiliwoSciami organizacyjnymi,

w porozumieniu z Dyrektorem;
. prawo wyboru nauczyciela petniqcego rolq opiekuna Samorzqdu.
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S13
1. Dyrektor zapewnia kaidemu organowi moiliwosi dziatania i podejmowania decyzji

w granicach jego kompetencji. Dzialalnosi wszystkich organ6w zmierza do doskonalenia
statutowej dzialalnosci MDK.

2. Nad prawidtowq wsp6lpracq organ6w ma pieczq Dyrektor, kt6ry zapewnia wymine
informacji o planowanych i podejmowanych dzialania organ6w.

3. W sytuacjach konfliktowych decyzje podejmuje Dyrektor, po zasiqgniqciu opinii organ6w
Zespolu.

4. Po przeprowadzeniu postqpowania wyja5niajqcego decyzja Dyrektora jest wiqiqca dla obu
stron,

5. W przypadku, gdy Dyrektor jest strona, sp6r rozstrzyga organ prowadzqcy plac6wkq.
W pozostalych przypadkach sp6r rozstrzyga Dyrektor.

ROZDZIAt lV Organizacja MDK

S14
1. W MDK zajqcia odbywajq siq bezpo5rednio z uczestnikami albo na ich rzecz i mogq by6

prowadzenie prowadzone w formach statych, okresowych i okazjonalnych wynikajqcych
z potrzeb irodowiska.

2. Podstawowq jednostkq organizacyjnq MDK jest stata forma zajqi - grupa, ujeta w stalym
tygodniowym rozkladzie zajqi, dla stalej grupy uczestnik6w.

3. Liczbq dzieci w grupie ustala organ prowadzqcy MDK.

4. Tygodniowy wymiar godzin w statych formach zajqi wynosi, co najmniej l jednostkq

dydaktycznq.

5. Jednostka dydaktyczna stalej formy zajqd wynosi 45 min.

6. Szczeg6lowq organizacjq zajqi na dany rok szkolny okreila arkusz organizaryjny opracowany

przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzqcy MDK.

7. MDK jest plac6wkq nieferyjnq, prowadzi dzialalno6d przez caty rok.

8. Zajqcia w formach stalych odbywajQ sie 6 dni w tygodniu.

9. Dopuszcza siq organizacjq zajqi i imprez w niedzielq.

10. Organizacje zajqi statych okre6la tygodniowy plan zajqd plac6wki.

ll.Zajqcia w formach okazjonalnych, okresowych, imprezy i inne, prowadzone sq r6wnie2 w dni

wolne od pracy oraz ferie zimowe i letnie.

12.Godziny pracy plac6wki ustala Dyrektor w porozumieniu z Radq Pedagogiczna i organem

prowadzacym, w zale2no5ci od potrzeb irodowiska; godziny pracy mogq byi korygowane

w trakcie roku szkolnego.

13. Plac6wka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu swoich uczestnik6w na

zajqciach i imprezach, w tym organizowanych poza obiektami naleiqcymi do plac6wki.

14. O zmianie terminu zajqd, bqdi ich odwotaniu, wychowankowie sq powiadamiani

ogloszeniem umieszczanym na tablicy ogloszef oraz sms-em, o ile rodzic podal nr telefonu.
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15. W przypadku czqSciowego lub catoiciowego ograniczenia funkcjonowania plac6wki, moie

ona pracowai w nastqpujQcych wariantach:
- wariant 1- mieszana forma ksztalcenia (hybrydowa) - naleiy przez to rozumiei

zawieszenie czqici zajqi poszczeg6lnych form, zespot6w, grup, w zakresie wszystkich lub

poszczeg6lnych zajqi iprowadzenie ksztalcenia na odlegloii (zdalnie). Decyzje podejmuje

dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzqcego i otrzymaniu pozytywnej opinii PIP

(Paristwowy lnspektor Pracy). Opiniq powy2szq moina uzyskad pisemnie, ustnie, za pomocQ

maila czy telefonu,
- wariant 2 - caloiciowe zawieszenie zajqi (ksztalcenie zdalne) - nale2y przez to rozumiei

zawieszenie realizacji wszystkich zajqd stacjonarnych na okre6lony czas i wprowadzenie

w calej plac6wce ksztalcenia na odleglos6. Decyzje podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody

organu prowadzQcego iotrzymaniu pozytywnej opinii PIP (Pafistwowy lnspektor Pracy).

OpiniQ powyiszQ moina uzyskai pisemnie, ustnie, za pomoca maila czy telefonu.

16. Do realizacji zajqc zdalnych wykorzystywane bedQ technologie informacyjno-

komunikacyjne.

17. Materiaty do realizacji zajqi zdalnych przekazywane bqdq wychowankom drogq mailowa,

poprzez komunikatory internetowe, aplikacje mobilne lub media spotecznodciowe.

S1s
1. W MDK mogq zostai utworzone nastepujece stanowiska kierownicze, na zasadach

okreSlonych przepisami prawa i ustaleniami organu prowadzqcego:

a) Wicedyrektora;

b) kierownika dzialu;

c) kierownika gospodarczego.

2. Obowiqzki i kompetencje os6b pelniqcych funkcje kierownicze okre6la Dyrektor MDK.

516
1. MDK opracowuje wlasne programy i plany pracy.

2. Nauczyciele opracowujq plany prary prowadzonych przez siebie zajqi, kt6re zatwierdza

Dyrektor lub upowa2niona przez niego osoba.

S17
1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzqce w MDK dotyczqce dzialalnoici wychowawczo

opieku6czej sq rozwiqzywane wewnQtrz plac6wki przez Dyrektora.

2. W terminie do 14 dni Dyrektor ma obowiqzek udzielenia odpowiedzi na zloionq skargq.
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ROZDZIAT V PRACOWNICY MDK

918
1. W plac6wce zatrudnia siq:

a) nauczycieli z wyksztalceniem wyiszym kierunkowym i przygotowaniem pedagogicznym,

zgodnie z rozporzqdzeniem z dnia 1 sierpnia 20L7 r. w sprawie szczeg6towych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

b) pracownik6w administracyjnych;

c) pracownik6wobslugi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracownik6w MDK okre3lajq odrebne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczq orazjest odpowiedzialny zajakos6

iwyniki tej pracy oraz za bezpiecze6stwo powierzonych jego opiece wychowank6w.

4. Do zadari i obowiqzk6w nauczycieli i pracownik6w pedagogicznych nale2q w szczeg6lno6ci:

a) propagowanie w irodowisku lokalnym oferty zajqi i rekrutacja ich uczestnik6w;

b) prowadzenie zajqi dydaktyczno-wychowawczych w spos6b atrakcyjny, zachecajEcy dzieci

i mlodziei do aktywnego uczestnictwa;

c) ksztattowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowa6 wychowan k6w;

d) poglqbianie i rozszerzanie wiedzy wlasnej i wychowank6w;
e) ksztattowanie postaw aktywnego itw6rczego spqdzania wolnego czasu;

f) wspieranie rozwoju umiejetnoici uczestnik6w, ich zdolnoici oraz zainteresowai;
g) udzielanie pomocy w przezwyciq2aniu niepowodzeri, w oparciu o rozpoznane potrzeby

uczestnik6w zajqi;
h) realizowanie programu ksztalcenia, wychowania i opieki;
i) od powiedzialno(i za iycie, zdrowie i bezpieczeistwo uczestnik6w na czas pobytu

w MDK, a takie podczas innych zajqi oraz imprez organizowanych przez MDK;
j) kierowanie przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego;

k) planowanie pracy wlasnej zgodnie z zalo2eniami programowymi MDK;

l) dbato6d o pomoce dydaktyczne isprzet plac6wki; od powiedzialnoid materialna za sprzQt

i pomieszczenie, w kt6rym pracuje;

m) ksztalcenie iwychowanie w umilowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno6cl sumienia i szacunku dla kaidego
czlowieka;

n) dbanie o ksztattowanie u wychowank6w postaw moralnych iobywatelskich zgodnie

z ideq demokracji, pokoju i przylaini miqdzy ludlmi r62nych narod6w, ras

i Swiatopoglqd6w;

o) kierowanie sie zasadA rzetelno6ci i uczciwoici;
p) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;
q) przestrzeganie czasu pracy wedtug ustalonego harmonogramu;
r) prowadzenie dziennika zajqi w podziale na grupy oraz innej dokumentacji pedagogicznej

wynikajqcej z pelnionej fu nkcji;

s) terminowe wypelnianie zadari przydzielonych przez dyrekcjq MDK;
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t) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej MDK;

u) przestrzeganie regulamin6w wewnetrznych MDK;

v) utrzymywanie kontakt6w i wsp6lpracy z plac6wkami oiwiatowymi, kulturalnymi oraz

instytucjami samorzqdowymi iorganizacjami pozarzqdowymi w zakresie realizacji cel6w

i zadad MDK;

w) utrzymywanie kontaktu z rodzicami lub opiekunami wychowank6w;

x) dbanie o nienagan ny wizerunek plac6wki oraz utrzymywanie pozytywnych relacji

z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowank6w;

y) podejmowanie dziatari umo2liwiajqcych rozwiqzywanie konflikt6w w grupach

uczestnik6w;

z) dbanie o nienaganny wizerunek plac6wki oraz pozytywne relacje

z rodzicami lub opiekunami wychowank6w;

aa) podczas pracy hybrydowej lub zdalnej prowadzenie zajgd w wychowankami

z wykorzystaniem ustalonych metod i technik ksztalcenia na odleglo56 lub innego

sposobu realizacji, zgodnie z planem i programem nauczaria, chyba,2e dyrektor ustali

inn4 organizacjg pracy nauczyciela.

5. Obowiqzkowy wymiar godzin nauczycieli w MDK reguluje Ustawa 2 dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. l).2202!r., poz. 17622 p6in. zm.) oraz Uchwata Nr l-J/.lllll748/2018

Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie tygodniowego

obowiqzkowego wymiaru godzin zajqi niekt6rych nauczycieli oraz obniiania tygodniowego

obowiqzkowego wymiaru godzin zajqi niekt6rych nauczycieli. (Dz. U. Woj. Mazow. z 2018 r.,

poz.478Ll.

6. Nauczyciel ma prawo do:

a) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrekcji,

wla3ciwych plac6wek i innych instytucji o6wiatowych, artystycznych oraz naukowych;

b) decydowania o doborze metod, form organizacyjnych i6rodk6w dydaktycznych oraz

tre6ci programu nauczania;

c) ustanawiania wtasnych metod, form nagradzania imotywowania uczestnik6w.

7. Pracownicy administracji i obslugi wykonujq swoje zadania w oparciu o wewnetrzny

regulamin pracy iszczeg6towy zakres obowiqzk6w, uprawnie6 i odpowiedzialnoici ustalony
przez Dyrektora MDK.

519
1. Dyrektor sprawuje nadz6r pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w MDK

oraz pomaga im w rozwiqzywaniu problem6w wynikajqcych z pracy.

2. Szczeg6lowy zakres nadzoru pedagogicznego okreSlajq stosowne przepisy oiwiatowe
i regulaminy wewnQtrzne.

s20
1. Wszysry pracownicy MDK odpowiadajq materialnie za powierzony im sprzQt, materiaty

i pomieszczenia, w kt6rych pracujq oraz za przestrzeganie przepis6w BHP ippo2.
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2. Zasady ich zatrudniania, zakresy obowiQzk6w, kompetencje iczas pracy okreSla Dyrektor

zgodnie z obowiEzujacymi przepisami.

921
MDK prowadzi gospodarkq finansowo-materialowq zgodnie z ustawQ o finansach publicznych.

ROZDZIAT VI WYCHOWANKOWIE

922
1. Wychowankami MDK mogq by6 dzieci w wieku przedszkolnym, mlodzie2 szkolna i studenci

Dopuszcza siq organizacjq zajqd o charakterze integrujqcym rodziny, w kt6rych mogq brai
udzial dzieci najmlodsze i osoby dorosle.

2. Uczestnictwo w zajqciach organizowanych przez MDK jest dobrowolne.

3. Rekrutacja przeprowadzana jest na poczQtku ka2dego roku szkolnego, wedtug ustalonych

zasad. Dopuszcza siq przyjmowanie nowych wychowank6w w trakcie trwania roku

szkolnego, je6li sq wolne miejsca w grupie.

4. Uczestnikami imprez i zajqi okazjonalnych mogq byi dzieci, mtodziei szkolna, rodzice lub

opiekunowie oraz sympatycy MDK.

523
W MDK przestrzegane sa prawa dziecka, a w szczeg6lno6ci:

a) prawo do 2ycia w szacunku i bezpieczeristwie, w tym ochrony przed przemocq,

uzale2nieniami, demoralizacjq i innymi przejawami patologii spolecznej;

b) prawo do r6wnego traktowania bez wzglqdu na pled, rasq, wyznanie;

c) prawo do prywatnosci i tajemnicy;

d) prawo do wyra2ania swoich pzekonari i emocji;

e) prawo do rozwijania talent6w, zdolnodci umyslowych ifizycznych;

f) prawo do wypoczynku iczasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach izajqciach

rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w 2yciu

kulturalnym i artystycznym;

g) prawo do informacji.

524
Wychowanek ma prawo do:

a) wla5ciwie zorganizowanego procesu ksztalcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy

umystowej;

b) opieki wychowawczej ze strony pracownik6w MDK;
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c) odpowiednich warunk6w pobytu w MDK zapewniajEcych bezpieczeristwo, w tym ochronq

przed przemocq, uzaleinieniami, demoralizacjq oraz innymi przejawami patologii

spolecznej;

d) by6 traktowanym w czasie pobytu w MDK z iyczliwoSciq i przyjainiq, ze szczeg6lnym

uwzglqdnieniem poszanowania godno6ci osobistej;

e) iyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;

f) swobody wyraiania my6li i przekonari, w szczeg6lnoSci dotyczqcych dzialalnoici plac6wki, a

tak2e Swiatopoglqdowych i religijnych - je6li nie narusza tym dobra innych os6b;

g) rozwijania zainteresowa6, zdolnoici i talent6w;

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukces6w;

i) pomocyw przypadku trudnoici w rozwoju swoich zainteresowafi;

j) korzystania z pomieszczei plac6wki, sprzetu, Srodk6w dydaktycznych podczas zajqi

w obecnoici nauczyciela;

k) dokonywai wyboru zajgi zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i moiliwoiciami;

l) korzysta6, zgodnie z przyjQtymi regulacjami prawnymi idokonanymi na ich podstawie

ustaleniami ze wszystkich form pracy, jakimi dysponuje MDK;

m) dobrowolnie uczestniczyd w organizowanych w MDK imprezach;

n) zglaszad wnioski, propozycje, uwagi dotyczEce wszystkich spraw wychowanka MDK ibyi
poinformowanym o sposobie ich rozwiqzywania;

o) zglasza6 nauczycielom problemy izagadnienia budzqce szczeg6lne zainteresowanie- z pro6bq

o ich uwzglqdnienie w toku realizacji zadari programowych;

p) aktywnie uczestniczyd w tworzeniu programu i planu pracy zespolu poprzez zgtaszanie

swoich propozycji;

r) korzystad, zgodnle z przyjetymi regulacjami prawnymi i dokonanymi na ich podstawie

ustaleniami ze wszystkich form pracy i iwiadczeri socjalnych, jakimi dysponuje MDK;

s)otrzymad za wzorowe postawe i osiqgniqcia w czasie pracy w zespole: pochwale, dyplom, list
pochwalny do rodzic6w, pismo do szkoly, nagrodq rzeczowE;

t) rezygnacji z zajqi poprzez zawiadomienie sekretariatu MDK.

S2s
Wychowanek bez wzglqdu na charakter uczestnictwa, ma obowiqzek:

a) przestrzegai postanowieri zawartych w Statucie i ustalefi regulaminowych obowiqzujqcych

na zajqciach prowadzonych w MDK, szczeg6lnie w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy;

b) punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyd w zajeciach iw 2yciu MDK oraz

zawiadamiad o dluiszej nieobecno6ci. Miesiqczna nieusprawiedliwiona nieobecno6i

wychowanka na zajqciach jest jednoznaczna z rezygnagqz zajqi;

c) przestrzegad zasad kultury wsp6liycia spolecznego w odniesieniu do koleg6w, nauczycieli

i innych pracownik6w plac6wki;

d) chronii iycie i zdrowie swoje i innych, przestrzegad zasad bezpieczeristwa i higieny;
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e) dbai o czysto6i i porzqdek podczas zajqi i na terenie MDK;

f) przeciwstawiai siq wszelkim przejawom brutalnoici, wulgarnoSci, nietolerancji i aBresji;

g) dbad o mienie MDK, szanowa6 pomieszczenia, wyposaienie, Srodki dydaktyczne imaterialy

uiywane do zajqi i korzystai zgodnie z ich przeznaczeniem;

h) przestrzegad zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, uiywania narkotyk6w i innych Srodk6w

odurzajqcych;

i) podporzqdkowad siq wszystkim regulaminom i obowiazujQcym w MDK zarzqdzeniom;

j) do pracowni wchodzid tylko w obecnoSci nauczyciela;

k) zawiadamiad nauczyciela o kaidym przypadku zlego samopoczucia, skaleczenia, urazu itp.;

l) zmieniai obuwie, ubranie wierzchnie pozostawid w szatni.

626
Wychowanek za osiqgniqcia artystyczne, sportowe, naukowe i za postawe moie otrzymad

nagrody w formie:

a) pochwaty ustnej - wobec grupy lub na forum wychowank6w;

b) listu gratulacyjnego skierowanego do wychowanka, jego rodzic6w/opiekun6w lub szkoty;

c) nagrody rzeczowej, dyplomu.

927
1. Wychowanek moie by6 ukarany za:

- nieprzestrzeganie norm spolecznych i zasad kultury wsp6l2ycia w odniesieniu do koleg6w,

nauczycieli i innych pracownik6w,

- niszczenie mienia plac6wki,

- nieprzestrzeganie innych obowiqzk6w zawartych w statucie i regulaminach pracowni.

2. Wychowanek moie byd ukarany - w spos6b nie naruszajqcy jego godno6ci i nietykalno5ci - w
formie:

- ustneBo upomnienia nauczyciela lub dyrektora,

- nagany pisemnej z powiadomieniem rodzic6w/opiekun6w prawnych,

- upomnienia pisemnego z przestaniem do szkoty, - zawieszenia uczestnictwa w zajqciach.

3. Rada Pedagogiczna moie podjqi uchwalq o zawieszeniu uczestnika w nastqpuj4cych
przypadkach:

- raiQcego bqdi dlugotrwatego lub wielokrotnego naruszenia regul kultury osobistej, zasad

wsp6tiycia spolecznego,

- negatywnego i demoralizujqcego wptywu na innych uczestnik6w,

- stwierdzenia podczas zajqi, i2 uczestnik znajduje siQ w stanie po spo2yciu alkoholu
lub Srodk6w odurzajqcych,

- nieprzestrzegania Regulaminu Uczestnika Zajqd,
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- trzykrotnego wcze6niejszego ukarania innymi karami za podobne rodzajowo zachowanie

uczestnika,

4. Od zastosowanej kary przysluguje wychowankowi w okresie 14 dni od otrzymania pisemnej

decyzji odwolanie do Dyrektora plac6wki, jako przewod niczqcego Rady Pedagogicznej.

5. O zawieszeniu uczestnictwa bqdi usuniqciu z plac6wki decyduje Rada Pedagogiczna.

6. Wychowanek biorqcy udzial w imprezach otwartych, konkursach, zawodach i innych ma

obowiqzek godnie reprezentowai plac6wkq.

7. Wszystkie prace wychowank6w, powstale na zajqciach w MDK sE wlasnoSciq plac6wki i

mogq byi wykorzystane przez niQ na wystawach, przeglqdach, konkursach oraz do cel6w

reklamowych.

8. Bez zgody Dyrektora, wychowanek nie moie na terenie MDK nagrywai film6w ani robii
zdjqi.

9. Wszelkie przypadki naruszenia praw dziecka, powinny byi niezwlocznie zglaszane przez

wychowanka lub jego rodzic6w/opiekun6w prawnych do dyrektora MDK.

ROZDZTAI Vil POSTANOWTENTA KO(COWE

S28
Na terenie MDK mogq dzialai stowarzyszenia wspomagajqce dzialalno6i statutowa plac6wki.

Zgodq na podjqcie takiej dziatalnoSci wyra2a Dyrektor w porozumieniu z Radq Pedagogicznq.

92e
MDK mo2e posiadai wlasny sztandar iznak uchwalony przez Radq Pedagogicznq.

530
MDK obchodzi swoje Swigto na przetomie maja iczerwca.

S31
MDK u2ywa pieczqci urzqdowej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

932
MDK moie realizowai inne zadania o6wiatowo - wychowawcze za zgodq Dyrektora.

533
W sprawach nieujetych w niniejszym statucie, a dotyczqcych stosunku pracy pracownik6w,

uczestnictwa wychowank6w ifunkcjonowania MDK majq zastosowanie: ustawa o systemie

oiwiaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Deklaracja Praw Dziecka oraz regulaminy i

zarzqdzenia Dyre ktora .

534
1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna MDK.
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S3s
Statut opracowany na podstawie Ustawy o systemie oiwiaty z dnia 7 wrze6nia 1991 r. (t.j. Dz. U.

22021r., poz. 1915 zpoin.zm.l, atakie rozporzqdzeri Ministra Edukacji Narodowej iSportu z

dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statut6w plac6wek publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr

52,po2.4651oraz Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie rodzaj6w i szczeg6lowych zasad dziatania plac6wek publicznych, warunk6w pobytu

dzieci i mlodzieiy w tych plac6wkach oraz wysoko5ci i zasad odplatnodci wnoszonej przez

rodzic6w za pobyt ich dzieci w tych plac6wkach (Dz. U. z 2Ol5 r., poz. 78721, Praw Dziecka wg

Deklaracji Praw Dziecka (Karta ONZ) i Konwencji o Prawach Dziecka.

S36
Traci moc Statut Mlodzie2owego Domu Kultury zatwierdzony przez Radq Pedagogicznq w dniu

12 paidziernika 2021 roku.

537
Niniejszy Statut wchodzi w iycie z dniem 5 wrzeinia 2022 toku.

DYRE,
MtoDzrtZowEco OR

UTTURY
im- Marii

ngr Agnie owa lska

l6

2. Statut wchodzi w 2ycie z dniem przyjqcia przez Radq Pedagogiczna MDK.


