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/' RozdzialI

Postanowieniaogólne

§ 1

Niniejszy regulamin dzialalnosci Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózno
zm.) oraz Statutu Szkoly.

Rozdzial II

Zakres i przedmiot dzialania

§2

1. Rada Rodziców jest spolecznym organem reprezentujacym wszystkich rodziców uczniów
szkoly.

Rada Rodziców wspólpracuje?: dyrektorem szkoly, Rada Pedagogiczna, Samorzadem
Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjatkiem organizacji politycznych) dzialajacymi w
szkole, których celem statutowym jest dzialalnosc wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoly.

2.

§3

1.

2.
Terenem dzialania Rady Rodziców jest budynek szkoly.

Rada Rodziców moze podejmowac dzialania równiez w innych miejscach, w których
przebywaja uczniowie w trakcie realizacji przez szkole zadan dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekunczych.

Rozdzial ID

Szczególowy tryb przeprowadzenia wyborów

§4

Szczególowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddzialowych / "trójek" klasowych:

1. Wybory do rad oddzialowych / "trójek" klasowych przeprowadza sie na pierwszym zebraniu
rodziców w pierwszym roku szkolnym danego oddzialu / klasy.



Tennin pierwszego zebrania rodziców w oddzialach pierwszoklasistów w kazdym roku
szkolnym ustala dyrektor szkoly.

Podczas zebran oddzialowych rodzice wybieraja rady oddzialowe skladaJace sie z trzech
rodziców uczniów danego oddzialu.

4. W wyborach do rad oddzialowych, jednego ucznia moze reprezentowac tylko jeden rodzic.

5. Wybory do rad oddzialowych przeprowadza sie w glosowaniu tajnyril.

6. Wybory do rady oddzialowej na pierwszym zebraniu rodziców w kazdym roku szkolnym
'przeprowadza wychowawca oddzialu.

7. Zadania wychowawcy oddzialu podczas wyborów do rady oddzialowej:

powolanie komisji skrutacyjnej,

przyjmowanie zgloszen kandydatur,

nadzorowanie przebiegu glosowania,

podanie wyników glosowania.

8. Zadania komisji skrutacyjnej

a) przygotowanie kart do glosowania,

b) przeprowadzenie glosowania,

c) policzenie glosów i przekazanie wyników glosowania przewodniczacemu.

9. Czlonek komisji skrutacyjnej nie moze kandydowac do rady oddzialowej.

10. Zgloszenia kandydatów do rady oddzialowej moga dokonac jedynie rodzice, którzy przybyli na
zebranie.

11. Kandydat do rady oddzialowej musi wyrazic zgode na kandydowanie.

12. Wybory do rady oddzialowej odbywaja sie przy nieograniczonej liczbie kandydatów
zgloszonych przez rodziców, przy c~ liczba kandydatów nie moze byc mniejsza niz trzech.

13. W glosowaniu bierze udzial tylko jeden rodzic danego ucznia.

14. Glosowanie odbywa sie na przygotowanych kartach do glosowania.

15. Na karcie do glosowania wpisuje sie nazwisko swojego kandydata.

16. Za wybranych do rady oddzialowej uwaza sie trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali
najwieksza liczbe glosów.

17. W przypadku równej liczby glosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza sie kolejna
ture glosowania.

18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddzialowa sporzadza protokól, który przewodniczacy po
podpisaniu przekazuje przewodniczacemu Rady Rodziców.

19. Wybrani czlonkowie rady oddzialowej wylaniaja ze swojego grona przewodniczacego.

2.

3.

a)

b)

c)

d)

I- §5

Szczególowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1. Wybory przedstawiciela danego oddzialu do Rady Rodziców przeprowadza sie z sposród
wybranych czlonków rady oddzialowej.

2. Przedstawicielem do Rady Rodziców jest czlonek rady oddzialowej, który moze dysponowac
w miare mozliwosci wolnym czasem oraz checia uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców.



Rozdzial IV

Zadania rad oddzialowych

§6

l. Wybrany przedstawiciel Rady oddzialowej reprezentuje rodziców.uczniów danego oddzialu
w Radzie Rodziców na zasadach wynikajacych z niniejszego Regulaminu.

Rada oddzialowa moze wystepowac, w porozumieniu z wychowawca uczniów, z wnioskami
do dyrektora szkoly oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

Rada oddzialowa wspóldziala z Przewodniczacym Rady Rodziców i Prezydium w celu
wykonania zadan o charakterze ogólno szkolnym.

Rada oddzialowa moze organizowac, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy
uczniów, zebrania rodziców.

2.

3.

4.

§7

1.

2.

Pracami rady oddzialowej kieruje przewodniczacy.

Przewodniczacy rady oddzialowej w szczególnosci:

reprezentuje rodziców uczniów danego oddzialu i rade oddzialowa wobec innych
podmiotów,

utrzymuje staly kontakt z wychowawca uczniów,

dokonuje podzialu zadan pomiedzy czlonków rady oddzialowej,

a)

b)

c)

Rozdzial V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§8

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzialalnosci.

§9

1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Rade Pedagogiczna szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podreczników.

W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców moze wystapic do Rady Pedagogicznej o
dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie
podreczników, z tym ze zmiana w tych zestawach nie moze nastapic w trakcie roku szkolnego.

2.

§1O

1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywnosci ksztalcenia lub
wychowania szkoly.

Rada Rodziców moze wystepowac z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoly.
Z wnioskami i opiniami moze wystepowac do:

2.

a) dyrektora szkoly,



b)

c)

d)

samorzadu uczniowskiego,

organu prowadzacego szkole,

organu sprawujacego nadzór pedagogiczny nad szkola.

§ll

1. Rada Rodziców wyraza pisemna opinie o pracy nauczyciela przed sporzadzeniem przez
dyrektora szkoly oceny dorobku zawodowego.

Rada Rodziców powinna przedstawic swoja opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postepowania.

2.

3.

§ 12

1. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoly moze okreslic wzór obowiazujacego na
terenie szkoly jednolitego stroju dla uczniów zespolu szkól.

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoly obowiazku noszenia przez
uczniów na terenie szkoly jednolitego stroju.

Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoly moze okreslic sytuacje, w których
przebywanie ucznia na terenie szkoly nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze
wzgledu na szczególna organizacje zajec dydaktyczno - wychowawczych w okresloavm dniu
lub dniach.

2.

3.

§13

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy
szkoly obejmujacy wszystkie tresci i dzialania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowane przez nauczycieli.

Jezeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Rada Pedagogiczna w sprawie programu wychowawczego, program ustala
dyrektor szkoly w uzgodnieniu z organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad szkola.

Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoly obowiazuje do czasu uchwalenia
programu przez Rade Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczna.

2.

3.

§ 14

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczna uchwala program profilaktyki
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego srodowiska, obejmujacy
wszystkie tresci i dzialania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców.

Jezeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Rada Pedagogiczna w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor
szkoly w uzgodnieniu z organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad szkola.

Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoly obowiazuje do czasu uchwalenia
programu przez Rade Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczna.

2.

3.



.§ 15

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoly opiniuje podjecie dzialalnosci.w szkole przez
stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest dzialalnosc wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej szkoly.

§ 16

Rada Rodziców opiniuje projekt planu fmansowego skladanego przez dyrektora szkoly.

§ 17

Rada Rodziców moze gromadzic fundusze z dobrowolnych skladek rodziców oraz innych zródel w
celu wspierania dzialalnosci statutowej szkoly, na specjalnie do tego celu zalozonym koncie
bankowym .

RozdzialVI

Ogólnezasady dzialania Rady Rodziców

§ 18

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwoluje dyrektor szkoly w terminie do 30 wrzesnia
danego roku szkolnego.

Zebranie Rady Rodzicówotwiera Przewodniczacy Rady Rodziców.2.

§ 19

Wybory przewodniczacego Rady Rodziców przeprowadza sie w glosowaniu jawnym.

W glosowaniu jawnym czlonkowie Rady Rodziców glosuja przez podniesienie reki.

Dopuszcza sie przeprowadzenie wyborów przewodniczacego Rady Rodziców w glosowaniu
tajnym na wniosek czlonka Rady Rodziców, przyjety przez Rade Rodziców w glosowaniu
jawnym.

Glosowanie tajne przeprowadzenia sie w sposób okreslony w § 4.

Zadania dyrektora szkoly podczas wyborów przewodniczacego Rady Rodziców:

a) przyjmowanie zgloszen kandydatur,

b) przeprowadzenie glosowania,

c) policzenie glosów i podanie wyników glosowania.

Zgloszenia kandydatów na przewodniczacego Rady Rodziców moga dokonac jedynie
czlonkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

Kandydat na przewodniczacego Rady Rodziców musi wyrazic zgode na kandydowanie.

Wybory przewodniczacego Rady Rodziców odbywaja sie przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zgloszonych przez czlonków Rady Rodziców.

Za wybranego przewodniczacego Rady Rodziców uwaza sie kandydata, który uzyskal
najwieksza liczbe glosów.

10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej najwiekszej liczby glosów o wyborze

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



przewodniczacego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

11. Wybrany przewodniczacy Rady Rodziców prowadzi dalsza czescia zebrania.

§ 20

1. W sklad Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddzialowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzialu.

W posiedzeniu Rady Rodziców moze brac udzial z glosem doradczym dyrektor szkoly lub
inna upowazniona przez niego osoba.

W zebraniach Rady Rodziców moga brac udzial z glosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodniczacego za zgoda lub na wniosek Rady Rodziców.

Osoby zaproszone uczestnicza w tej czesci zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich
zakresu spraw.

Osoby zaproszone, nie bedace czlonkami Rady Rodziców, nie biora udzialu w glosowaniach.

2.

3.

4.

5.

§ 21

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczacego wybiera:

a) sekretarza,

b) skarbnika,

Wybory sekretarza i skarbnika przeprowadza przewodniczacy Rady Rodziców.

W celu biezacego kierowania praca Rady Rodziców w okresie miedzy zebraniami powoluje
sie Prezydium Rady Rodziców.

W sklad Prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczacy, sekretarz, skarbnik Rady
Rodziców oraz dwóch czlonków Rady Rodziców w celu zabezpieczenia quorum zebran
Prezydium Rady Rodziców.

2.

3.

4.

§ 22

1.

2.

3.

4.

Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza sie oddzielnie.

Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza sie w glosowaniu jawnym.

W glosowaniu jawnym czlonkowie Rady Rodziców glosuja przez podniesienie reki.

Zadania przewodniczacego podczas wyborów sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:

a) przyjmowanie zgloszen kandydatur,

b) przeprowadzenie glosowania,

c) policzenie glosów i podanie wyników glosowania.

Zgloszenia kandydatów na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców moga dokonac jedynie
czlonkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

Kandydaci na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców musza wyrazic zgode na kandydowanie.

Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywaja sie przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zgloszonych przez czlonków Rady Rodziców.

Za wybranego sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uwaza sie kandydata, który uzyskal
najwieksza liczbe glosów.

5.

6.

7.

8.



9. W przypadku otrzymania przez kandyc4ttów równej najwiekszej liczby glosów o wyborze
sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 23

Kadencja Rady Rodziców trwa nieprzerwanie. Zmiany skladu czlonków Prezydium Rady
Rodziców odbywaja sie poprzez wybory uzupelniajace na kazdym pierwszym zebraniu Rady
Rodziców z chwila przybycia do Rady Rodziców przedstawicieli Rad oddzialowych uczniów klas
pierwszych rozpoczynajacych nauke w murach szkoly.

Wyborów uzupelniajacych do Prezydium Rady Rodziców dokonuje sie z chwila:

. zakonczenia nauki ucznia w szkole, którego reprezentantem byl dany Rodzic

. z chwila zlozenia rezygnacji Rodzica z uczestnictwa w pracach Prezydium oraz Rady
Rodziców

. z chwila odwolania czlonka Prezydium przez Rade Rodziców w przypadku karygodnego
naruszenia postanowien Regulaminu Rady Rodziców, badz tez dzialania na szkode szkoly

1.

Rozdzialvn

Szczególowezasady dzialania Rady Rodziców

§ 24

a)

b)

Zadania przewodniczacego Rady Rodziców:

reprezentowanie Rady Rodziców na zewnatrz,

kierowanie caloksztaltem prac Rady Rodziców, w tym dzialalnoscia finansowo -
gospodarcza,

przygotowanie zebrania Rady. Rodziców, które polega w szczególnosci na opracowaniu
projektu porzadku zebrania oraz zawiadomieniu czlonków Rady Rodziców o terminie
zebrania - z uwzglednieniem daty i godziny rozpoczecia oraz o miejscu i proponowanym
porzadku zebrania,

prowadzenie zebran Rady Rodziców oraz Prezydium,

opracowanie projektu planu dzialalnosci Rady Rodziców wraz z planem finansowym na
dany rok szkolny,

przekazywanie dyrektorowi szkoly oraz innym organom szkoly, organowi prowadzacemu
szkole lub organowi sprawujacemu nadzór pedagogiczny nad szkola opinii i wniosków
wypracowanych przez Rade Rodziców,

podpisywanie uchwal Rady Rodziców oraz Prezydium,

monitorowanie stopnia realizacji podjetych uchwal przez Rade Rodziców oraz Prezydium,

informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjetych uchwal,

podpisywanie protokolów z zebran Rady Rodziców oraz Prezydium.

Zadania sekretarza Rady Rodziców:

zapewnienie wlasciwej organizacji pracy Rady Rodziców,

opracowanie harmonogramu prac i zebran Rady Rodziców oraz Prezydium,

organizacyjne przygotowanie zebran Rady Rodziców oraz Prezydium,

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

2.

a)

b)

c)



\

3.

d) protokolowanie zebran Rady Rodzicó\Voraz Prezydium,

e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

Zadania skarbnika Rady Rodziców:

a) prowadzenie dzialalnosci finansowo -gospodarczej Rady Rodziców,

b) wypehllanie obowiazków okreslonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i
rachunkowosci.

Zadania Prezydium Rady Rodziców:

a) biezace kierowanie praca Rady Rodziców w okresie miedzy zebraniami,

b) odbywanie zebran w miare potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na semestr,

c) koordynowanie dzialalnosci rad oddzialowych rodziców,

d) zatwierdzanie planu dzialalnosci Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok
szkolny,

zatwierdzanie harmonogramu prac i zebran Rady Rodziców,

decydowanie o dzialalnosci finansowo -gospodarczej Rady Rodziców,

skladanie okresowych sprawozdan z dzialalnosci na ogólnym zebraniu rodziców,

podejmowanie uchwal zwiazanych z biezaca dzialalnoscia Prezydium Rady Rodziców w

ramach zadan postawionych Prezydium przez Rade Rodziców.

4.

e)

f)

g)

h)

§ 25

Prawa i obowiazki czlonka Rady Rodziców:

1. Czlonek Rady Rodziców ma prawo do:

a) czynnego udzialu w zebraniach Rady Rodziców,

b) skladania wniosków i projektów uchwal,

c) udzialu w pracach w stalych lub doraznych komisjach powolanych przez Rade Rodziców.

2. Czlonek Rady Rodziców zobowiazany jest do:

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których zostal
powolany,

b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które moga naruszac
dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a takze nauczycieli i innych pracowników szkoly,

realizacji i przestrzegania uchwal i postanowien Rady Rodziców.

3. Nieobecny czlonek Rady Rodziców lub Prezydium zobowiazany jest do zaznajomienia sie z
protokolem oraz uchwalami podjetymi na zebraniu Rady lub Prezydium pod jego nieobecnosc.

c)

§ 26

1.

2.
Porzadek zebrania zatwierdza Rada Rodziców lub Prezydium.

Glosowanie w sprawie porzadku zebrania odbywa sie po otwarciu przez przewodniczacego
zebrania i stwierdzeniu jego prawomocnosci (quorum).

Bezposrednio przed glosowaniem w sprawie porzadku zebrania, czlonkowie Rady Rodziców
badz Prezydium moga zglaszac propozycje zmian w porzadku zebrania.

3.



4.

5.
Propozycje zmian w porzadku zebrania lIloze równiez zlozyc przewodniczacy.

Propozycje zmian w porzadku zebrania przewodniczacy poddaje pod glosowanie Rady
Rodziców/Prezydium. .

Rozdzial VIll

Tryb podejmowania uchwal

§ 27

1.

2.

3.

Wnioski Rady Rodziców oraz Prezydium przyjmowane sa w diodze uchwal.

Uchwaly Rady Rodziców oraz Prezydium podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosów.

Quorum wymagane dla podjecia uchwal przez Rade Rodziców lub Prezydium wynosi:

a) w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% czlonków Rady Rodziców,

b) w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% czlonków Rady Rodziców.

Jezeli pelny sklad Rady Rodziców lub Prezydium stanowi liczbe nieparzysta, quorum w
pierwszym terminie zebrania oznacza obecnosc czlonków przynajmniej równa pierwszej liczbie
calkowitej po 1/2pelnego skladu.

Przez zwykla wiekszosc glosów nalezy rozumiec taka liczbe glosów "za", która przewyzsza
co najmniej o jeden glos liczbe glosów "przeciw". Pomija sie glosy "wstrzymujace sie".

4.

5.

§ 28

1.

2.
Uchwaly Rady Rodziców i Prezydium podejmowane sa w glosowaniu jawnym.

Uchwaly Rady Rodziców i Prezydium moga byc podejmowane w glosowaniu tajnym, po
przyjeciu w glosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajnosci glosowania.

W glosowaniu tajnym czlonkowie Rady Rodziców/Prezydium glosuja kartami do glosowania
przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

Glosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana sposród
czlonków Rady Rodziców.

3.

4.

§ 29

1.

2.
Glosowanie jawne przeprowadza przewodniczacy Rady Rodziców / Prezydium.

W glosowaniu jawnym czlonkowie Rady Rodziców / Prezydium glosuja przez podniesienie
reki.

W przypadku równej liczby glosów o podjeciu uchwaly decyduje glos przewodniczacego.3.

§ 30

Jezeli uchwaly i inne decyzje Rady Rodziców / Prezydium sa sprzeczne z obowiazujacym prawem,
dyrektor szkoly zawiesza ich wykonanie.



Rozdzial IX

Dokumentowanie zebran

§ 31

Z zebrania Rady Rodziców. Prezydium sporzadza sie protokól oraz liste obecnosci.

1.

2.

3.

4.

§ 32

Czlonkowie Rady Rodziców / Prezydium dokumentuja swój udzial na zebraniujJodpisem na
liscie obecnosci.

Liste obecnosci podpisuje przewodniczacy Rady Rodziców i protokolant.

Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

Protokól z zebrania Rady Rodziców / Prezydium powinien zawierac:

numer i date zebrania,

numery podjetych uchwal,

a)

b)

c)

d)

stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia, tzw. quorum,

wykaz osób uczestniczacych w zebraniu z glosem doradczym (jezeli takie w zebraniu
uczestniczyly),

zatwierdzony porzadek zebrania,

stwierdzenie przyjecia protokolu z poprzedniego zebrania,

przebieg zebrania,

tresc zgloszonych wniosków,

podjete uchwaly i wnioski,

podpisy przewodniczacego i protokolanta.

e)

f)

g)

h)

i)

j)

§ 33

1. Protokoly z zebran Rady Rodziców / Prezydium numerowane sa w ramach danego roku
szkolnego. (przyklad: Protokól Nr 1/2012 z zebrania )

Zebrania Rady Rodziców badz Prezydium numeruje sie cyframi arabskimi, a uchwaly
cyframi rzymskimi.

Tresc uchwal Rady Rodziców i Prezydium wpina sie do teczki z dokumentacja Rady.

Prawo wgladu do protokolów zebran Rady Rodziców i Prezydium maja upowaznieni
pracownicy organu sprawujacego nadzór pedagogiczny nad szkola i organu prowadzacego.

2.

3.

4.

§ 34

1. Protokól z poprzedniego zebrania Rady Rodziców / Prezydium przyjmuje SIe na
nastepnym zebraniu.

Przyjete przez Rade Rodziców / Prezydium poprawki i uzupelnienia do protokolu z
poprzedniego zebrania umieszcza sie w protokole zebrania, na którym poprawki i
uzupelnienia zostaly przyjete.

2.



1.

2.

3.

4.

5.

3. Poprawki i uzupelni~do protokolu umieszcza wylacznie protokolant.

§ 35

1. Protokoly z zebran komisji powolanych przez Rade Rodziców stanowia dokumentacje
pracy Rady Rodziców.

Za przechowywanie protokolów z zebran komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoly.2.

Rozdzial X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 36

Fundusze Rady Rodziców pochodza z dobrowolnych skladek rodziców.

Rada Rodziców podejmuje dzialania na rzecz pozyskania funduszy z innych zródel.

§ 37

Fundusze Rady Rodziców moga byc przeznaczone w szczególnosci na:

poprawe bazy materialnej szkoly,

wspomaganie procesu dydaktycznego szkoly,

wycieczki szkolne,

imprezy szkolne,

nagrody, stypendia

zapomogI,

obsluge finansowa Rady Rodziców,

pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

pokrywanie innych uzasadnionych wydatków zwiazanych ze szkola.

Do podejmowania srodków fmansowych z konta Rady Rodziców upowaznieni sa:

przewodniczacy oraz

skarbnik.

w wyjatkowych sytuacjach upowaznia sie uchwala tylko jedna osobe z Prezydium do
podpisywania polecen przelewu srodków fmansowych celem zabezpieczenia zobowiazan
Rady

Wysokosc podejmowanych srodków finansowych oraz ich przeznaczenie okresla Prezydium.

Dokumenty finansowe przed zaksiegowaniem musza byc zatwierdzone i zaakceptowane
wzgledem merytorycznym i formalnym.

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie srodków finansowych z funduszu Rady
Rodziców moga skladac:

a) dyrektor szkoly,

b) wychowawcy klas,

1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

2.

a)

b)

c)



c)

d)

e)

pedagog szkolny,

rady oddzialowe,

Samorzad Uczniowski.

§ 38

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców
przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdzial XI

Postanowienia koncowe

§ 39

Rada Rodziców uzywa pieczatki podluznej i numeru konta.

§40

Czlonkowie Rady Rodziców niewywiazujacy sie z nalozonych na nich obowiazków moga
byc odwolani przed uplywem kadencji przez oddzialowe zebranie rodziców.

2. Na miejsce odwolanych czlonków Rady Rodziców wybiera sie nowych.

3. Konczacy kadencje Przewodniczacego Rady Rodziców ustepujacy Przewodniczacy uczestniczy
w pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym, przekazujac dokumentacje
Rady Rodziców nowo wybranemu Przewodniczacemu Rady protokolarnie.

1.

§ 41

Rady Rodziców moga porozumiewac sie ze soba, ustalajac zasady i zakres wspólpracy.

§ 42

Regulamin zostal uchwalony przez Rade Rodziców w dniu 19~go 2013 roku i wchodzi w zycie z
dniem uchwalenia i zatwierdzenia.

Cecylia DULAT .w BRZOSTOWSKI

tPrzewodniczacy Rady Rodziców)

Powodowo, dnia 19. lutego 2013 roku RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkól Rolniczych

I Technicznych
Im. H. Cegielskiego w Powodowie


