REGULAMIN
RADY RODZICÓW
DZIECIĘCEGO ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO
„Cepelia-Poznań”
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. MDK nr 3 – należy przez to rozumieć: Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu.
2. Zespole – należy przez to rozumieć: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „CepeliaPoznań”.
3. Radzie – należy przez to rozumieć: Rada Rodziców Dziecięcego Zespołu
Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”.

§2
Cele i zadania Rady Rodziców
1. Rada jest samorządnym przedstawicielem rodziców dzieci należących do zespołu.
2. Celem Rady
jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci zespołu oraz
podejmowanie działań, wynikajacych z regulaminu zespołu, statutu MDK nr 3 oraz
przepisów oświatowych.
3. Nadrzędnym celem Rady jest działanie na rzecz zespołu.
4. Rada współdziała z dyrektorem MDK nr 3, kierownikiem zespołu i nauczycielami.
5. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) pobudzanie aktywności i organizowanie różnych form działalności na rzecz
doskonalenia pracy zespołu,
b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność zespołu poprzez wyrażanie swoich
opinii i przekazywanie ich nauczycielom, kierownikowi i dyrektorowi MDK nr 3,
c) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań organizacyjnych i opiekuńczowychowawczych,
d) finasowe i organizacyjne wspieranie działalności zespołu.

§3
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych
1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rodziców z dwóch grup koncertowych
(II i III), po trzy lub cztery osoby z każdej, którzy są wybierani na ogólnym zebraniu
rodziców dzieci z tych grup.
2. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania ogółu
rodziców zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy rodziców
uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rezygnacji członka Rady przeprowadza się wybór uzupełniający.
4. Rada wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym:
a) Przewodniczącego,
b) Wiceprzewodniczącego,
c) Skarbnika,
którzy stanowią jej Prezydium.
5. Członkowie Rady wybierają ze swego grona, w głosowaniu jawnym
3-osobową Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą: Przewodniczący i 2-ch
członków.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.
7. Kadencja Rady trwa 2 lata.
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§4
Kompetencje i zasady działania Rady i jej organów wewnętrznych
Członkowie Rady wykonują swoją pracę społecznie.
Do podstawowych zadań Prezydium, które reprezentuje Radę wobec kierownika
zespołu i dyrektora MDK nr 3, należy:
1. Realizacja rocznego planu, który uchwalany jest na początku roku szkolnego i jest
skorelowany z rocznym planem pracy zespołu,
2. Realizacja preliminarza, który uchwalany jest na początku roku szkolnego i jest
konsultowany z kierownikiem zespołu,
4. Bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym
gospodarką finansową Rady,
5. Wykonywanie uchwał Rady,
6. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli zespołu,
7. Nadzór nad pracami komisji powoływanych przez Radę,
8. Sporządzenie sprawozdania z rocznej działalności,
Przewodniczący
1. Kieruje pracami Prezydium i Rady.
2. Prowadzi obrady i głosowania.
3. Sprawuje kontrolę pracy członków Rady i powołanych komisji do realizacji
poszczególnych zadań.
Wiceprzewodniczący
1. Udziela pomocy organizacyjnej każdemu z członków Prezydium i Rady.
2. Przejmuje rolę każdego z członków Prezydium w razie konieczności.
Skarbnik
1. Gromadzi i zabezpiecza środki finansowe, prowadząc rzetelnie dokumentację.
2. Prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów.
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością finansową
Rady . Bezpośrednio podlega zebraniu ogólnemu rodziców dzieci zespołu oraz
kierownikowi. Do jej kompetencji należy:
1. Kontrola bieżącej pracy Prezydium pod względem zgodności działania z
uchwałami i regulaminem Rady oraz zespołu,
2. Kontrolowanie co najmniej dwa razy do roku całokształtu działalności finasowej
Prezydium,
3. Przedstawienie informacji i wniosków z przeprowadzonej kontroli,
4. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady.,
5. Opiniowanie innych zadań wykonywanych przez Radę i Prezydium.

§5
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
1. Źródłem funduszy są dobrowolne składki rodziców dzieci.
2. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów
działalności zespołu określonych w regulaminie zespołu.
3. Wnioski o przyznanie środków z funduszy Rady mogą składać:
a) dyrektor MDK nr 3,
b) kierownik zespołu,
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c)
d)
4.
5.

nauczyciele zespołu,
rodzice dzieci.
Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
W działalności finansowej Rady obowiazują zasady celowego i oszczędnego
gospodarowania środkami finansowymi.

