REGULAMIN RADY RODZICÓW
I. PODSTAWA PRAWNA.
§ 1.
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. K. Lipińskiego w Radzyniu
Podlaskim zwana w dalszej części Radą Rodziców działa na podstawie:
1. Art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 542)
3. Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K.Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
4. Ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami.
5. Niniejszego regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 2.
1. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły,
Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem
Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi
realizację statutowych zadań Szkoły w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i
opiekuńczych.
2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
3. Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Walnego
Zgromadzenia Rodziców.

III. KOMPETENCJE I ZADANIA.
§ 3.
Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:
1. opiniowanie programu i harmonogramu kształcenia lub wychowania szkoły,
2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
3. wnioskowanie do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
4. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego,
5. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
6. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
7. współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
8. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i

szkole,
9.podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.
IV. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA.

§ 4.
1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Wybór członków Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w
głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. W skład komisji nie mogą wchodzić
osoby kandydujące do Rady. Komisja Skrutacyjna liczy trzech członków i wybiera spośród
swego składu przewodniczącego komisji.
3. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych
przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
4. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu
wszystkich rodziców w terminie do 31 października.
5. Rada Rodziców liczy, co najmniej 7 osób. Liczbę osób zatwierdza walne zebranie
rodziców.
6. Rada Rodziców realizuje zadania określone w §3 niniejszego regulaminu.
7. W posiedzeniu Rady Rodziców mogą brać udział - dyrektor szkoły oraz przedstawiciele
delegowani przez radę pedagogiczną z prawem głosu doradczego.
8. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby po
uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły.

§ 5.
1. Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera przedstawicieli rodziców do komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
2. Projekt opinii o pracy nauczyciela przygotowuje prezydium Rady Rodziców i przedstawia
do zatwierdzenia Radzie w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku. W tym celu Rada może
zasięgnąć opinii szerszego grona rodziców.
3. Wszelkie wnioski przedstawione w §3 kierowane do Rady przez dyrektora szkoły lub organ
prowadzący Rada Rodziców na wniosek prezydium rozpatruje na zebraniu plenarnym.

§ 6.
1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
2. Wybory uzupełniające do Rady odbywają się zgodnie z zasadami wymienionymi w §4 i §7,
3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno
nastąpić najpóźniej w okresie jednego miesiąca po odbyciu zebrania rodziców w
październiku.
4. Zebranie sprawozdawcze powinno odbyć się przed zakończeniem kadencji Rady.
5. Członek Rady Rodziców może być odwołany przed upływem kadencji:
a. na skutek zrzeczenia się z członkostwa w Radzie Rodziców,
b. w wyniku niewywiązywania się z przyjętych przez siebie obowiązków.
6. Odwołanie następuje w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na pisemny
wniosek członka Rady Rodziców. Obowiązuje większość bezwzględna.

V. ORGANA RADY RODZICÓW

- SPOSOBY ICH WYŁANIANIA I KOMPETENCJE.
§ 7.
1. Organami Rady Rodziców są:
a. Prezydium Rady,
b. Komisja Rewizyjna.
2. Rada Rodziców w głosowaniu jawnym, lub na wniosek większości członków Rady w
głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu wybiera prezydium składające się z 3 osób i
trzyosobową komisję rewizyjną.
3. Rada Rodziców może wybrać skarbnika, o ile nie powierzy czynności zbierania składek i
prowadzenia rozliczenia finansowego pracownikowi administracyjnemu szkoły, w takim
przypadku skarbnik staje się członkiem prezydium Rady.

§ 8.
1. Rada Rodziców pracuje na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenie Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie, na wniosek Dyrektora
Szkoły lub Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem takiego posiedzenia może być wyłącznie
tematyka, dla jakiej zostało ono zwołane.
3. Posiedzenie prezydium Rady Rodziców prowadzi przewodniczący lub wyznaczony przez
niego zastępca.
4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W
sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
5. Rada Rodziców, w przypadku konieczności rozpatrzenia sprawy złożonej, może powołać
ze swojego składu komisję, która po zbadaniu sprawy przedkłada sprawozdanie
zakończone wnioskami na piśmie.
6. Posiedzenie jest protokołowane, do protokołu załącza się listę obecności.
7. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku i
są zwoływane przez jej prezydium.
8. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w siedzibie szkoły.

§ 9.
1. Przewodniczący Rady Rodziców reprezentuje Radę Rodziców i jej prezydium wobec
innych organów we wszystkich kontaktach w szkole i poza nią w zakresie określonym
przez regulamin Rady a ponadto:
a. kieruje pracami prezydium oraz obradami Rady Rodziców w zakresie i na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
b. określa zadania pozostałych członków Prezydium Rady Rodziców;
c. przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Rodziców roczny plan
finansowy oraz plan pracy Rady Rodziców.
2. W razie okresowej nieobecności przewodniczącego lub na jego zlecenie jego funkcję
przejmuje zastępca.

§ 10.
1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania:
a. zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zebrania Rady Rodziców ustalając

termin i porządek obrad,
b. przyjmuje i rozpatruje wnioski zgłaszane przez dyrektora szkoły, grono
pedagogiczne, samorząd uczniowski,
c. podejmuje działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły na
działalność dydaktyczną i wychowawczą,
d. informuje Radę Rodziców o swojej działalności,
e. monitoruje sytuację finansową Rady Rodziców,
f. podejmuje decyzje w sprawach finansowych w ramach planu finansowego,
g. zgłasza wnioski w sprawie zmian w statucie szkoły.
2. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
semestrze.

§ 11.
1. Nadzór i kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna.
Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu
wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Rady Rodziców, zwłaszcza w zakresie
zasadności wydatków z funduszu Rady, ich legalności i celowości.
3. Komisja Rewizyjna powinna, co najmniej raz w roku sprawdzić:
a. wykonanie planu finansowego,
b. prowadzenie rachunkowości,
c. zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców.
4. Komisja Rewizyjna zajmuje się rozpatrywaniem skarg składanych na działalność organów
Rady Rodziców, nadzorem nad gospodarką finansową Rady Rodziców oraz opiniuje
roczne sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Z tego tytułu członkom Komisji
Rewizyjnej przysługuje prawo wglądu do wszystkich dokumentów Rady Rodziców.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Rady Rodziców
na żądanie dyrektora szkoły.
6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania z działalności Rady w
okresie jej kadencji i przedstawienia do akceptacji na Walnym Zebraniu Rodziców w
terminie do 31 października.
7. Opinie Komisji Rewizyjnej mają formę pisemną. W przypadku braku jednomyślności w
ocenie rozpatrywanej sprawy członek znajdujący się w mniejszości dołącza swój głos
przeciwny w formie pisemnej.

VI. FUNDUSZE I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ.
§ 12.
1. Fundusze Rady Rodziców stanowią:
a. dobrowolne składki rodziców,
b. darowizny i dotacje,
c. inne wpłaty.
2. Wysokość składek w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustalana i zatwierdzana jest
corocznie na pierwszym zebraniu ogólnym wszystkich rodziców, na którym
przeprowadzane są wybory Rady Rodziców na dany rok.
3. Zebranie rodziców zwykłą większością głosów może zmienić wysokość składek.
4. Fundusze Rady Rodziców przeznaczone są na cele związane z funkcjonowaniem szkoły

oraz procesem dydaktyczno – wychowawczym i mogą być użyte na następujące zadania:
a. poprawę bazy materialnej szkoły oraz mogą służyć wspomaganiu procesu
dydaktycznego.
b. zakup, konserwację, strojenie i naprawy szkolnych instrumentów muzycznych,
c. zakup pomocy naukowych, książek, płyt i innych akcesoriów muzycznych
niezbędnych w nauczaniu,
d. pokrycie kosztów przejazdu i pobytu uczniów oraz towarzyszących im pedagogów
lub opiekunów na konkursach, przeglądach, warsztatach i seminariach,
e. nagradzanie uczniów szczególnie wyróżniających się,
f. uświetnienie uroczystości organizowanych przez szkołę,
g. wspomaganie działań Samorządu Uczniowskiego,
h. wynagrodzenie dla osób prowadzących księgowość Rady Rodziców.
5. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy
wskazania celów przez osoby wpłacające środki na fundusz Rady Rodziców. W takim
przypadku Rada nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody
ofiarodawców.
6. Środki z funduszu Rady Rodziców przyznawane są na podstawie wniosków, które może
składać:
a. dyrektor szkoły,
b. rada pedagogiczna,
c. samorząd uczniowski.
7. Wszelkie ruchomości, urządzenia i akcesoria darowane czy zakupione z funduszy Rady
Rodziców przekazane szkole stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.

§ 13.
1. Zasady rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych reguluje Ustawa o
rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 212 poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz
inne dokumenty wykonawcze.
2. Rada Rodziców w celu przechowywania środków finansowych, przyjmowania wpłat oraz
dokonywania bieżących płatności posługuje się bankowym rachunkiem oszczędnościowo –
rozliczeniowym.

§ 14.
1. Rada Rodziców corocznie uchwala plan wydatków sporządzony przez Prezydium Rady na
podstawie wysokości wpłat z poprzedniego roku. Preliminarz uwzględniający wnioski
złożone w § 12 pkt.6 winien być zatwierdzony przez Radę Rodziców, najpóźniej do 30
listopada.
2. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców są
łącznie przewodniczący i zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 15.
1. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
2. Ponoszone z tego tytułu wydatki mogą być refinansowane na zasadach ogólnie przyjętych
do rozliczenia wyjazdów służbowych. Podlegają one akceptacji prezydium Rady Rodziców.

3. Wszelką korespondencję Rady Rodziców podpisuje przewodniczący bądź upoważniony
przez niego członek Prezydium.
4. Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian
przygotowuje Prezydium Rady i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich jej członków.
5. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców z dnia 4 stycznia 1995 roku.
6. Regulamin rady rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
7. Regulamin uchwalono na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 25 września, 2009 roku.
8. Rada Rodziców używa podłużnej pieczęci z napisem:
RADA RODZICÓW
przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Karola Lipińskiego
w Radzyniu Podlaskim

Przewodniczący Rady Rodziców

