REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
&1
Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i prawnych opiekunów
dzieci uczęszczających do Szkoły.
&2
1. Celem Rady Rodziców, jako społecznego organu Szkoły, jest reprezentowanie
interesów rodziców i uczniów Szkoły.
2. Rada Rodziców realizuje swoje podstawowe cele przez:
a) pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnych form działalności
na rzecz rozwoju Szkoły,
b) wyrażanie opinii, stanowisk i wniosków w sprawach związanych
z funkcjonowaniem Szkoły,
c) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Szkoły,
d) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
e) współdziałanie z dyrektorem w sprawach usprawniania jakości pracy Szkoły.
&3
1. W skład Rady Rodziców wchodzą, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybieranych w głosowaniu tajnym przez zebranie rodziców danego oddziału
szkolnego.
2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
&4
1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym:
- Prezydium Rady,
- Komisję Rewizyjną.
2. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:
- przewodniczący,
- dwóch wiceprzewodniczących.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- przewodniczący,
- dwóch członków.
&5
1. Rada działa na zebraniach plenarnych oraz poprzez swoje organy wewnętrzne.
2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, po jednym w
każdym półroczu.
3. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny
wniosek poszczególnych rad oddziałowych albo dyrektora.
4. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i rad oddziałowych podejmowane
są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. W zebraniach Rady i Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym
zaproszone osoby, a w szczególności dyrektor.
&6
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) występowanie do dyrektora, pozostałych organów Szkoły, a także do organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór, we wszystkich sprawach dotyczących
Szkoły,
b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania,
e) opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub
inna organizację,
f) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określaniu jego
wzoru,
g) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
h) wybór przedstawicieli rodziców do komisji oraz innych ciał, w których przepisy
przewidują udział przedstawicieli Rady Rodziców,
i) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców,
j) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
k) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu go przez
Komisję Rewizyjną i przedstawieniu jej opinii w tej sprawie.

&7
Do podstawowych zadań Prezydium należy:
1. Reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec dyrektora, samorządu
uczniowskiego oraz w kontaktach na zewnątrz Szkoły,
2. Bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym
gospodarką finansową Rady,
3. Realizacja preliminarza Rady,
4. Wykonywanie uchwał Rady.
&8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością
Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
- bieżące kontrolowanie działalności finansowej Prezydium,
- przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z
przeprowadzonych kontroli,
- opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
&9
1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności
wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada przeprowadza
wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.
& 10
1. Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna dokumentują swoje zebrania i
podejmowane podczas zebrań ustalenia w formie protokołu.
2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
& 11
1. Główne źródła funduszy Rady to dobrowolne składki rodziców, darowizny od
osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.
2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły.
3. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady może składać dyrektor lub

członkowie Rady.
4. Każdy oddział, w przypadku wpłacenia należnej kwoty na fundusz Rady Rodziców
może określić cel wydatkowania przez siebie 20% wniesionej kwoty.
5. Rada Rodziców wybiera jednego z Rodziców, który prowadzi księgowość
funduszy Rady Rodziców.
6. Komisja Rewizyjna kontroluje wydatkowanie środków oraz opiniuje rozliczenie
finansowe, które następnie przedstawiane jest Rodzicom podczas zebran
oddziałowych.
& 12
1.Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
2. Rada Rodziców pisemnie upoważnia do założenia lub likwidacji konta oraz do
dysponowania funduszami uprawnione osoby.
& 13
1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego
realizację odpowiada Prezydium.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego
gospodarowania zgromadzonymi środkami.
& 14
1. Spawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.
2. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalania.
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