
REGULAMIN RADY MŁODZIEŻY MDK 

podstawa prawna: 

art. 85.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2017 roku 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Młodzież uczestnicząca w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury stanowi samorząd 

młodzieży. 

2. Reprezentacją samorządu młodzieży jest Rada Młodzieży wybierana wśród uczestników 

zajęć poszczególnych pracowni MDK. 

3. Kadencja Rady Młodzieży trwa 1 rok. 

4. Regulamin Rady Młodzieży nie może być sprzeczny ze statutem placówki. 

5. Celem działania Rady Młodzieży jest: 

a) umożliwianie uczestnikom zajęć wyrażania opinii o działalności placówki oraz 

branie aktywnego udziału w jej życiu 

b) uczestnictwo wychowanków MDK w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów 

c) rozwijanie demokratycznych form współpracy uczestników 

d) kształtowanie umiejętności zespołowego działania 

6. Rada Młodzieży konsultuje swoje działania z opiekunem Rady Młodzieży, powoływanym 

przez Dyrektora placówki spośród instruktorów MDK. 

7. Rada Młodzieży może przedstawiać Dyrektorowi MDK  oraz Radzie Pedagogicznej 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących placówki, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczestników zajęć takich jak:  

a) prawo do zapoznania się z programem zajęć, ich treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów na zajęciach i w zachowaniu,   

c) prawo redagowania i wydawania gazetki placówki 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej,  zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi - w porozumieniu  

z Dyrektorem placówki 

e) prawo wyboru instruktora pełniącego rolę opiekuna rady 



8. Rada Młodzieży wyłania spośród siebie Zarząd Rady Młodzieży, którego szczegółowe 

zadania oraz sposób wyboru określa regulamin Rady Młodzieży. 

9. Przedstawiciele Rady Młodzieży mogą brać udział jako obserwatorzy z głosem 

doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na zaproszenie 

odpowiednio Dyrektora placówki lub przewodniczącego Rady Rodziców MDK. 

 

§ 2 

Organy Rady Młodzieży 

 

1. Organami Rady Młodzieży są: 

a) Zarząd Rady Młodzieży 

b) Członkowie Rady Młodzieży 

2.  Przedstawiciele Rady Młodzieży:  

a) Przewodniczący  

b) Wiceprzewodniczący 

c) Sekretarz  

d) Wicesekretarz 

 3. Przewodniczący Rady Młodzieży:  

a) w godny sposób reprezentuje interesy uczestników zajęć przed Dyrektorem 

placówki, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców 

b)  przydziela zadania poszczególnym przedstawicielom Rady Młodzieży 

c) organizuje i koordynuje imprezy na terenie placówki i poza nią 

d) organizuje i koordynuje współpracę ze środowiskiem lokalnym 

4. Do zadań Rady Młodzieży należy:  

a) kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów środowiska lokalnego 

b) rozwijanie kulturalnych zachowań wśród koleżanek i kolegów 

c) przedstawianie Dyrektorowi MDK opinii o potrzebach uczestników zajęć  

w zakresie organizowania rozrywki, turystyki, wypoczynku i uczestnictwa  

w kulturze miasta i kraju 

d) współudział w rozwijaniu zainteresowań artystycznych, technicznych, 

sportowych, turystyczno-krajoznawczych oraz naukowych 

e) dbanie o sprzęt i urządzenia placówki 



f) rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami, zapobieganie konfliktom między   

wychowankami a nauczycielami placówki, zaś w przypadku pojawienia się 

konfliktu, zgłoszenie go poprzez opiekuna Rady Młodzieży Dyrektorowi MDK 

lub Radzie Pedagogicznej 

§ 3 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Młodzieży 

1. Wybory do Rady Młodzieży odbywają się w październiku każdego roku szkolnego.  

2. Prawo do wzięcia udziału w wyborach mają uczestnicy zajęć, którzy ukończyli 11 lat.  

3. Każdy z uczestników zajęć chcących ubiegać się o stanowisko w Radzie Młodzieży 

zgłasza swoją kandydaturę do opiekuna Rady i przeprowadza swoją kampanię 

wyborczą. 

4. Lista kandydatów i informacja o terminie wyborów zostanie wywieszona na terenie 

placówki w celu przeprowadzenia wyborów oraz wyłonienia zwycięzców. 

5. W tym czasie trwa kampania wyborcza. Kandydaci sami mogą się promować  

i zachęcać do głosowania na nich. 

6. Wybory odbywają się drogą anonimowego głosowania. Każdy zakreśla na kartce imię 

i nazwisko kandydata, na którego chce zagłosować, wrzucając kartkę do wcześniej 

przygotowanej urny. Po przeprowadzonych wyborach następuje przeliczenie głosów 

w obecności opiekuna Rady Młodzieży i przynajmniej dwóch uczestników zajęć. 

7. Prawo wyborcze przysługuje uczestnikom zajęć, którzy ukończyli 11 lat. 

8. Przewodniczącym Rady Młodzieży zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę 

głosów. Pozostałe stanowiska zajmują osoby, które otrzymały mniejszą ilość głosów. 

9. Odwołania członka lub zarządu Rady Młodzieży dokonują w głosowaniu tajnym,  

w obecności opiekuna Rady, pozostali członkowie Rady Młodzieży bezwzględną 

większością głosów. 

10. W miejsce odwołanego członka lub członka zarządu może wejść następna osoba  

z listy, bądź zgłaszająca indywidualnie chęć pracy w Radzie Rady Młodzieży. 

§ 4 

Zadania opiekuna Rady Młodzieży 

1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Rady Młodzieży. Doradza i wspomaga 

inicjatywę młodzieży. 

2. Rokrocznie organizuje i nadzoruje wybory do Rady Młodzieży.  

3. Pośredniczy między uczestnikami zajęć i instruktorami. 

4. Reprezentuje Radę Młodzieży przed Dyrektorem placówki, Radą Pedagogiczną  

i Radą Rodziców. 


