
Organy Placówki, kadra kierownicza i ich kompetencje 

 

Organami Pałacu Młodzieży są: 

- Dyrektor, 

- Rada Pedagogiczna, 

- Rada Rodziców, 

- Samorząd Uczestników. 

 

Dyrektor 

1. Kieruje Pałacem Młodzieży i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Sprawuje w placówce nadzór pedagogiczny ,z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 Ustawy                    

o systemie oświaty.  

3. Sprawuje opiekę nad uczestnikami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.  

4. Realizuje uchwały Rady Rodziców placówki oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach 

ich kompetencji stanowiących. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych                   

z przepisami prawa.  

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,                 

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.  

6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.  

7. Współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.  

8. Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, 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.  

9. Dyrektor współpracuje z innymi organami działającymi w placówce.  

10. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektorów, kierowników działów i pracowni po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.  

11. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,  

b) przyznawania nagród i wymierzania kar osobom zatrudnionym w placówce,  

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników placówki.  



12. Dyrektor może wydawać zarządzenia porządkowe w zakresie działania placówki. 

13. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

 

Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze  

Dyrektor placówki za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska 

wicedyrektorów  i inne stanowiska kierownicze. W placówce mogą działać:  

a) wicedyrektorzy ds. pedagogicznych,  

b) wicedyrektor ds. ekonomiczno – administracyjnych lub kierownik administracyjny,  

c) kierownicy działów .  

 

1. Wicedyrektor ds. pedagogicznych organizuje działalność programową Pałacu Młodzieży, 

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego                      

i sprawuje z upoważnienia dyrektora nadzór pedagogiczny.  

2. Wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych odpowiada za prawidłową gospodarkę 

ekonomiczno-finansową, sprawne funkcjonowanie administracji i obsługi oraz ścisłą 

współpracę z pionem pedagogicznym w celu zabezpieczenia prawidłowej działalności 

programowej placówki.  

3. Kierownik administracji odpowiada za sprawne funkcjonowanie administracji i obsługi 

oraz ścisłą współpracę z pionem pedagogicznym w celu zabezpieczenia prawidłowej 

działalności programowej placówki.  

 

Funkcje kierownika działu pełni nauczyciel zatrudniony w placówce. Do zadań kierownika 

działu, określonych w zakresie obowiązków w szczególności należy:  

a) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą działu,  

b) wprowadzanie innowacji programowych i organizacyjnych,  

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do podległych mu pracowników,  

d) opiniowanie zmian kadrowych w ramach działu.  

 

Samorząd uczestników  

W Pałacu Młodzieży działa Samorząd Uczestników, w skład którego wchodzą 

reprezentanci wyłonieni spośród uczestników zajęć.  Samorząd Uczestników może przedstawić 

organom placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczestników. Samorząd Uczestników działa w oparciu                           

o opracowany przez siebie regulamin.  



Rada Rodziców  

W placówce działa Rada Rodziców wyłoniona spośród ogółu rodziców i opiekunów 

dzieci i młodzieży – uczestników zajęć.  

1. Rada Rodziców wspiera działalność zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.  

2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw placówki.  

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania                     

o charakterze wychowawczym skierowane do uczestników, realizowanego przez 

nauczycieli  

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania placówki, o którym mowa w art. 34 ust.2  

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.  

 

W celu wspierania działalności Pałacu Młodzieży, Rada Rodziców gromadzi fundusze                

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

 

Rada Pedagogiczna  

W Pałacu Młodzieży działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym. W skład 

Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. Przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Pałacu Młodzieży.  

 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:  

a) uchwalenie statutu placówki,  

b) zatwierdzanie planów pracy placówki,  

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,  

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,  

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczestników.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a) organizację pracy placówki,  

b) projekt planu i sprawozdania finansowego placówki,  



c) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień pracownikom 

placówki,  

d) propozycje dyrektora w sprawach powoływania i odwoływania osób zajmujących 

stanowiska kierownicze,  

e) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć.  

 

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie                 

z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej                   

w placówce. Opiniowanie wniosku przez Radę Pedagogiczną następuje w trybie tajnego 

głosowania, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków. Rada 

Pedagogiczna wykonuje swoje zadania na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 


