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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), ustawa 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów 

placówek publicznych (Dz. U. nr 52 z 2005 r. poz. 466), rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 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. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1872). 

 

 

     ROZDZIAŁ I                                                                                            

Postanowienia ogólne  

§ 1 

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy, zwane dalej „Centrum" jest publiczną placówką 

wychowania pozaszkolnego, działającą jako Pałac Młodzieży. 

§ 2 

Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Legnica  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 

Dolnośląski Kurator Oświaty  

§ 3 

Siedzibą Centrum jest miasto Legnica, ul. Mickiewicza 3.  Swoje zadania statutowe Centrum realizuje również w budynku 

przy ul. Rataja 24. 

§ 4 

Ustalona nazwa: Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy używana jest w pełnym brzmieniu na 

pieczęciach i stemplach. 

ROZDZIAŁ II  

Cele i zadania Centrum  

§ 5 

Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a także  

w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów organizacji  

i zasad działania publicznych placówek oświatowo - wychowawczych oraz ramowego statutu 

publicznej placówki wychowania pozaszkolnego i niniejszego statutu, a w szczególności 

umożliwia i tworzy warunki do: 

1.  Kształtowania osobowości wychowanków, rozwijania ich zainteresowań uzdolnień oraz umiejętności, 

2.  Poszukiwania, realizowania i upowszechniania form wychowania dla demokracji, 

edukacji kulturalnej 
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3.  Pogłębiania i poszerzania wiedzy wychowanków z różnych dziedzin, szczególnie  wykraczających 

poza programy szkolne, 

4.  Prawidłowego rozwoju i podnoszenia sprawności fizycznej wychowanków, 

5.  Integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych  i zagrożonych 

patologią. 

6.  Kształtowania wzorców i nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania  wolnego czasu 

poznawania i kształtowania właściwego stosunku do środowiska naturalnego, 

7.  Pozyskiwania i kształcenia  animatorów kultury, organizatorów turystyki  i  kultury fizycznej 

inspirowania, prowadzenia wymiany i współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży  

8.  Dostępu   do  informacji  z  zakresu   kształcenia,  zdrowia,   prawa, zdobywania zawodu,  

9.  Możliwości spędzania czasu wolnego oraz korzystania z poradnictwa pedagogiczno-

psychologicznego. 

                                                                   § 6 

Cele i zadania, o których mowa w § 5 Centrum realizuje m.in. poprzez : 

1. Bezpośrednią działalność dydaktyczno-wychowawczą z wychowankami, 

2. Otwarte imprezy i akcje, konkursy, zawody, festiwale, sesje, sejmiki itp., 

3. Inspirowanie i wspieranie struktur samorządowych młodzieży, 

4. Organizację wypoczynku śródrocznego i wakacyjnego - wycieczki, obozy,    

plenery, półkolonie, itp. 

5. Poradnictwo, szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, 

6. Prowadzenie biblioteki z czytelnią, 

7. Organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy z pokrewnymi placówkami  w kraju  

i za granicą 

8. Współpracę ze szkołami, placówkami kulturalnymi, naukowymi, sportowymi oraz 

samorządami, 

9. Prowadzenie badań umożliwiających diagnozowanie potrzeb dzieci i   młodzieży 

                                                                  § 7 

Szczegółowe zadania   Centrum   określają perspektywiczne   i   roczne   plany pracy 

zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy Centrum  

 

      § 8 

Organami Centrum są: 

1. Dyrektor, 

2. Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Rodziców, 

4. Samorząd Wychowanków. 

 

§ 9 

Pracą Centrum kieruje Dyrektor, który jest kierownikiem dla zatrudnionych w nim pracowników. 
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§ 10 

Dyrektor Centrum w szczególności: 

1. Zarządza placówką i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2. Powierza stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje 

 z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 

3. Zatrudnia i zwalnia  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,    

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i wszystkich innych 

pracowników, 

5. Odpowiada bezpośrednio za realizację planów pracy, organizację pracy rady pedagogicznej 

i właściwą organizację pracy Centrum, 

6. Opracowuje arkusz organizacji, 

7.  Dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

8. Dokonuje w ciągu roku drobnych przesunięć i zmian w ramach zatwierdzonego limitu etatów,  

9. Przyznaje nagrody, wyróżnienia oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i  

         innym pracownikom,  

10.  Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie  odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla wszystkich pracowników, 

11. Sprawuje nadzór pedagogiczny, 

12. Współpracuje   z   organami   wewnętrznymi   Centrum,   związkami   zawodowymi i innymi 

osobami prawnymi i fizycznymi, 

13.  Wstrzymuje wykonanie   uchwał rady pedagogicznej   niezgodnych, z przepisami prawa,  

o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę. 

14. Dyrektor placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń ( przez kuratora oświaty) jest 

obowiązany powiadomić: 

- organ sprawujący nadzór  pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń 

- organ prowadzący  placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji 

§  11 

 

1. W Centrum działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym. 

2. Rada Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności. 

3.  W skład Rady Pedagogicznej Centrum wchodzą wszyscy nauczyciele 

§ 12 

1.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy : 

 

1) zatwierdzanie rocznych programów : wychowawczego i profilaktyki, planów pracy działów 

i rocznego kalendarza imprez. 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych. 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) występowanie  z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora , 

wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, 

5) wnoszenie zmian do statutu. 

6)  ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  w tym     

sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy placówki 
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2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności : 

 

1) organizację pracy Centrum, 

2) projekt planu finansowego, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych, 

5) inne zadania nie zastrzeżone do kompetencji stanowiących. 

§ 13 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są prawomocne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na jej 

posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Centrum. 

 

§ 14 

1.  W  Młodzieżowym   Centrum   Kultury  może  działać   Rada   Rodziców jako społeczny organ 

kolegialny zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci korzystających z różnych 

form zajęć w Centrum. 

3. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 1. 

§ 15 

1. W Centrum działa samorząd wychowanków, jako społeczny organ                                                         

kolegialny zwany dalej  Radą Dziecięco Młodzieżową,  który tworzą wybrani   wychowankowie 

Młodzieżowego Centrum Kultury. 

1) Zasady tworzenia Rady Dziecięco Młodzieżowej uchwala ogół wychowanków w tym min. 

skład osobowy do reprezentowania  Rady Dziecięco Młodzieżowej na zewnątrz, tryb ich wyboru 

itd. 

 

2. Rada Dziecięco-Młodzieżowa może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi  

i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw wychowanków Centrum, w tym m.in. dotyczących :  

1) prawa do zapoznania się z programem zajęć i stawianymi wymogami jego       realizacji. 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w działalności pozaszkolnej, 

3) prawa do organizacji życia w placówce, umożliwiającego zachowanie właściwych 
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proporcji między wysiłkiem a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawa do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem 

Centrum, 

5) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Dziecięco Młodzieżowej. 

3. Zasady wybierania i działania Rady Dziecięco-Młodzieżowej Centrum określa regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze statutem. 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja placówki  

§ 16 

1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną stanowią działy programowe i komórki administracyjno-

obsługowe. 

2. Szczegółową organizację zajęć z wychowankami w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Centrum opracowywany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia  każdego roku,  

z uwzględnieniem programów i planów pracy. 

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

4. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 

najpóźniej do 31 maja każdego roku. 

5.Strukturę służbowej podległości i zależności komórek oraz wewnętrzną strukturę działów 

programowych i administracyjno - obsługowych ustala dyrektor Centrum. 

§ 17 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół, klub  

i inne ), ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki. 

2. Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę 

wychowanków 

3. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi 2-4 godzin. 

 

4. Godzina dydaktyczna w stałych formach wynosi 45 minut, godzina zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych realizowanych w czasie ferii świątecznych i  zimowych, wakacji, wycieczek i 

plenerów  60 minut,  godzina zajęć imprez kulturalno oświatowych  60 minut 
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§ 18 

1.  Centrum może tworzyć pracownie i działy. 

2. Pracownię tworzy się przy co najmniej 5 formach stałych zajęć, tj. dla kół pokrewnej działalności 

lub odpowiedniego rodzaju działalności specjalistycznej o charakterze okazjonalnym. 

4.  W Centrum funkcjonuje pracownia imprez kulturalno oświatowych, która realizuje zadania 

wynikające min z kalendarza imprez na dany rok szkolny. 

§ 19 

Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku. Zajęcia w formach stałych prowadzone 

są głównie w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych, imprezowych i innych mogą być 

prowadzone również w dni wolne od pracy oraz w okresie ferii zimowych, letnich i w czasie przerw 

świątecznych. 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i pracownicy Centrum 

§ 20 

1.Centrum zatrudnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami, 

tj pracowników administracji i obsługi. 

2. W Centrum mogą działać instruktorzy społeczni (animatorzy,   wolontariusze) 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Centrum może zatrudnić do prowadzenia 

określonych zajęć programowych również inne osoby 

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa  

w ust 1 i 3 określają odrębne przepisy. 

5.Obsady stanowisk wymienionych w ust 1 i 3 dokonuje dyrektor Centrum w zależności od 

potrzeb i możliwości finansowych organu prowadzącego 

6. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników Określa dyrektor Centrum      

                                                    

                                                                          § 21 

 

1.  W Centrum można tworzyć stanowiska wicedyrektora oraz kierownika działów 

2.  Stanowiska, o których mowa w ust.1 tworzy się z uwzględnieniem następujących  zasad: 

1)   stanowisko wicedyrektora i stanowisko kierownika działów przy co najmniej 3 działach 

programowych  

3.  Obowiązki i kompetencje wicedyrektora i  kierownika działów określa dyrektor    Centrum. 

4.  Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dalsze stanowiska kierownicze.  

§ 22 

1. Zajęcia   z wychowankami w Centrum   prowadzą nauczyciele; w uzasadnionych 

przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby (np. instruktorzy, specjaliści  

w różnych dziedzinach artystycznych) 
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2. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z wychowankami i jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

wychowanków , a w szczególności do jego zadań należy: 

1) kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań wychowanków, 

2) pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wychowanków, 

3) stwarzanie   warunków   do   rozwoju   psychofizycznego   młodzieży   szczególnie 

utalentowanej w różnych dziedzinach, 

4) twórcze   uczestniczenie   w   opracowaniu   i   realizacji   planu   swojego   działu, 

pracowni, 

5) prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań, 

6) dbałość o estetykę, funkcjonalność i porządek w miejscu pracy, 

7) przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych Centrum, 

§ 23 

1. Kierownik   działów    realizuje   podstawowe   obowiązki    nauczyciela   w zakresie dotyczącym 

realizacji godzin dydaktycznych oraz odpowiada za 

1)    organizowanie  i  kierowanie bieżącą działalnością  dydaktyczno – wychowawczą działów 

2)   opracowanie planów pracy działów i sprawozdań z ich realizacji, 

3)   prawidłową frekwencję zgodną z arkuszami i zadaniami działu i pracowni 

4)  promocję pracy działów, zespołowych i indywidualnych dokonań edukacyjnych, 

artystycznych uczestników zajęć oraz poszczególnych nauczycieli, 

5)  koordynacje imprez podsumowujących roczną pracę działów, koła lub sekcji, 

6)  odpowiedzialność za wyposażenie pracowni w materiały, pomoce oraz ład, porządek  

     i estetykę pracowni,  

7)  odpowiedzialność za aktualność, treść i wygląd gablot i tablic  przydzielonych pracowni. 

 

§ 24 

1. Wicedyrektor  Centrum   wykonuje  zadania   określone   przez   dyrektora    zakresem 

czynności, a w szczególności do obowiązków jego należy: 

1)  dbałość o  prawidłową organizację  i  przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego  

i opiekuńczego, a w szczególności: 

a) czuwanie nad realizacją programów, 

b) współpraca z dyrektorem w organizowaniu pracy nauczycieli w zakresie planowania, 

organizacji i kontroli dyscypliny pracy sprawozdawczości dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej 

2) współdziałanie z organami Centrum, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

4)inicjowanie,  organizowanie  i  kierowanie  samokształceniem i 

doskonaleniem  pracy nauczycieli, 

5) wnioskowanie o udzielanie nagród i kar, 

6) nadzorowanie estetyki pomieszczeń oraz stanu technicznego urządzeń i pomocy 

dydaktycznych, 

7) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności. 
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         ROZDZIAŁ VI  

                                                   Wychowankowie Centrum 

            

 § 25    

1.   Wychowankami Centrum mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół 

podstawowych i średnich oraz studenci. 

2. Udział dzieci w organizowanych przez placówkę zajęciach jest dobrowolny,  

z tym że niepełnoletnie dzieci uczestniczą w wybranych zajęciach stałych, okazjonalnych lub 

okresowych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Nabór do kół zainteresowań prowadzonych w formach stałych odbywa się wg Zasad 

Rekrutacji stanowiących Załącznik nr 1 do Statutu.   

4. Kwestie sporne dotyczące rekrutacji  rozstrzyga dyrektor Centrum. 

5. Uczestnicy zajęć stałych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu uczestnika zajęć 

stanowiący Załącznik nr 2 do Statutu 

6. Zasady uczestnictwa w zajęciach okazjonalnych określają odrębne regulaminy imprez  

i konkurs 

7. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do : 

- życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności w rozwijaniu swoich zainteresowań 

- przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 

- wyrażania opinii dotyczących życia placówki bez uwłaczania niczyjej godności osobistej  

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów i zachowania 

- inicjatywy społecznej i obywatelskiej 

- poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, koleżeńskich i rodzinnych 

- składania skarg w formie pisemnej do dyrektora placówki w sprawach naruszenia zasad zawartych  

w Konwencji Praw Dziecka  

- reprezentowania placówki w różnego rodzaju konkursach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami  

i możliwościami  

- korzystania z pomieszczeń placówki zgodnie z ich przeznaczeniem  

§ 26 

1. Za wzorową postawę i wybitne osiągnięcia w danej formie zajęć wychowankom Centrum 

przyznawane są nagrody i wyróżnienia, a za naganne zachowanie i naruszanie postanowień 

niniejszego statutu, zarządzeń i regulaminów stosowane mogą być wobec wychowanków kary. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagród i wymierzanie kar mogą występować : 

1)  rada pedagogiczna. 

2)  nauczyciele , 

3)  rada rodziców, 

4)  samorząd wychowanków. 

5) kadra kierownicza Centrum, 

6) inne organy i instytucje. 

3. Rodzaje nagród i wyróżnień: 

1) pochwała pisemna z przesłaniem do szkoły i rodziców. 

  2)   statuetka „ Laur MCK" „ Super Laur „ i Nagroda Dyrektora MCK „ 

3) dyplom uznania lub nagroda rzeczowa. 

4. Rodzaje kar : 

1) upomnienie ustne udzielone indywidualnie 

2) upomnienie pisemne z przesłaniem do rodziców, 

 



Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy 

 

str. 10 

 

3) zawieszenie uczestnictwa w zajęciach, 

4) pozbawienie prawa bycia wychowankiem 

 

5. Decyzję o zawieszeniu uczestnictwa i usunięciu z placówki oraz w sprawie anulowania   

udzielonej kary podejmuje rada pedagogiczna, po wnikliwym rozważeniu wszystkich zarzutów 

 i zachowania wychowanka. 

 

6. Wychowankowi, któremu udzielono kary przysługuje prawo odwołania się do dyrektora 

Centrum.                                                      

 

ROZDZIAŁ VII 

Rodzice i prawni opiekunowie uczestników zajęć 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć 

współpracują ze sobą w zakresie kształcenia, wychowania i profilaktyki. 

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodzica/ opiekuna prawnego do : 

- informacji odnośnie zadań, tematyki i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

w kole i  placówce 

- uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i trudności 

- wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

placówki 

      3. Rodzice/opiekunowie prawni ; 

- zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o ewentualnych trudnościach wychowawczych lub 

trwałych dolegliwościach zdrowotnych, chorobie dziecka 

- ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez dziecko 

- maja obowiązek określić sposób przychodzenia swojego dziecka na zajęcia do placówki i jego 

powrót do domu. Swoja wolę wyrażają na piśmie.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 27 

1. Centrum jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej Centrum określają odrębne przepisy. 

3. Za stan zabezpieczenia oraz wykorzystania majątku Centrum odpowiada dyrektor i inne osoby 

materialnie odpowiedzialne. 

§ 28 

1. Centrum podstawowa działalność statutową realizuje ze środków budżetowych. 

2.  Działalność programowa Centrum może  być  wspierana   ze  źródeł pozabudżetowych. 

 

§ 29 

 

Dla zasilenia  działalności  statutowej  Centrum może  

1) wydzierżawiać, wynajmować    różnym    podmiotom    prawnym    i    fizycznym pomieszczenia 

Centrum na prowadzenie działalności pozastatutowej, 



Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy 

 

str. 11 

 

2) organizować imprezy kulturalne i artystyczne 

§ 30 

Dokumentacja Centrum jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

                                                                         § 31 

Centrum posiada własny ceremoniał realizowany zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez.              

 

                                                                         § 32 

 

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie wymagają  Uchwały Rady Pedagogicznej Centrum 

Kultury w Legnicy. 

 

                                                                         § 33  

 

We wszystkich nieuregulowanych powyższym Statutem sytuacjach mają zastosowanie aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

         Beata Kwiecień  

                                                                                     Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury  

                                                                                                            w Legnicy  

            

             

 


