REGULAMIN RADY RODZICÓW PASTWOWEJ SZKOY MUZYCZNEJ
I ST. NR 4 IM. KAROLA KURPI«SKIEGO

Rozdziaª I. Postanowienia wst¦pne
1

Podstaw¡ prawn¡ niniejszego Regulaminu Rady Rodziców, zwanego dalej Regulaminem stanowi¡:
1. Artykuªy 53. i 54. ustawy z dnia 7 wrze±nia 1991 r. 0 Systemie O±wiaty (tekst jedn. Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.).
2. Statut Pa«stwowej Szkoªy Muzycznej I st. Nr 4 im. Karola Kurpi«skiego w Warszawie.
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1. W szkole dziaªa reprezentacja rodziców pod nazw¡ Rada Rodziców przy Pa«stwowej Szkole
Muzycznej I st. Nr 4 im. Karola Kurpi«skiego w Warszawie.
2. Rada Rodziców jest organem szkolnym.
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Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizacj¦ dziaªania, zasady podejmowania uchwaª
oraz przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
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1. Ilekro¢ w Regulaminie jest mowa o szkole, nale»y przez to rozumie¢ Pa«stwow¡ Szkoª¦
Muzyczn¡ I st. Nr 4 im. Karola Kurpi«skiego.
2. Ilekro¢ w Regulaminie jest mowa o rodzicach, nale»y przez to rozumie¢ ogóª rodziców
uczniów szkoªy.
3. Ilekro¢ w Regulaminie jest mowa o organach szkoªy, nale»y przez to rozumie¢ odpowiednio
a. Dyrektora szkoªy,
b. Rad¦ Pedagogiczn¡ szkoªy,
c. Rad¦ Rodziców szkoªy,
d. Samorz¡d Uczniowski szkoªy.
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Rozdziaª II. Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców
5
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoªy oraz podejmowanie dziaªa«
zmierzaj¡cych do doskonalenia statutowej dziaªalno±ci szkoªy, a tak»e wnioskowanie do
innych organów szkoªy w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest dziaªanie na rzecz opieku«czej i wychowawczej
funkcji szkoªy.
3. Rada Rodziców mo»e uczestniczy¢ w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie
dyrektora szkoªy.
4. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególno±ci:
a. pobudzanie i organizowanie form aktywno±ci rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zada« szkoªy,
b. gromadzenie funduszy niezb¦dnych dla wspierania dziaªalno±ci szkoªy, a tak»e ustalenia
zasad u»ytkowania tych funduszy,
c. uªatwianie rodzicom wpªywu na dziaªalno±¢ szkoªy,
d. uªatwianie rodzicom kontaktu z nauczycielami i uzyskiwania informacji dotycz¡cych
przebiegu ksztaªcenia ich dzieci oraz zasad oceniania klasykowania i promowania uczniów,
e. okre±lanie struktur dziaªania ogóªu rodziców oraz Rady Rodziców.
5. Do kompetencji Rady Rodziców nale»y:
a. opiniowanie projektu planu nansowego skªadanego przez Dyrektora szkoªy,
b. wyst¦powanie do Dyrektora szkoªy, Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotycz¡cymi szkoªy,
c. inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoªy i uczniów,
d. prowadzenie dziaªalno±ci celem pozyskania ±rodków nansowych ze ¹ródeª zewn¦trznych
i przeznaczanie ich na potrzeby szkoªy,
e. opiniowanie programu wychowawczego szkoªy,
f. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegaj¡cego si¦ o awans na stopie« sta»ysty i nauczyciela kontraktowego,
g. przyznawanie pomocy materialnej dla uczniów;
i. pomoc taka przyznawana jest na wniosek rodzica lub czªonka Rady Pedagogicznej,
ii. pomoc materialna mo»e wyst¦powa¢ w nast¦puj¡cych formach,

•
•

dopªata lub caªkowite nansowanie wyjazdu na konkursy lub przesªuchania,
dopªata lub caªkowite nansowanie imprez kulturalno-o±wiatowych.

iii. Pomoc materialna udzielana jest w formie bezgotówkowej i nie mo»e przekroczy¢ na
osob¦ kwoty ustalanej corocznie przez Rad¦ Rodziców na drodze uchwaªy.
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Rozdziaª III. Organizacja dziaªania ogóªu rodziców i rady rodziców
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1. Podstawowym ciaªem realizuj¡cym wol¦ rodziców uczniów szkoªy jest Walne Zebranie Rodziców. Stanowi ono najwy»sz¡ wªadz¦ ogóªu rodziców.
2. Walne Zebranie Rodziców wybiera spo±ród siebie
a. o±mioosobow¡ Rad¦ Rodziców jako organ wykonawczy rodziców,
b. trzyosobow¡ Komisj¦ Rewizyjn¡.
3. Rada Rodziców wybiera spo±ród swoich czªonków Przewodnicz¡cego Rady Rodziców, Wiceprzewodnicz¡cego, Skarbnika i Sekretarza Rady Rodziców.
4. Prezydium Rady Rodziców tworz¡ Przewodnicz¡cy Rady Rodziców, Wiceprzewodnicz¡cy i
skarbnik. Decyzj¡ Rady Rodziców w skªad Prezydium mo»e równie» wej±¢ sekretarz Rady
Rodziców.
5. Przewodnicz¡cy Rady Rodziców organizuje prac¦ Rady Rodziców i jej Prezydium oraz
reprezentuje Rad¦ Rodziców przed dyrekcj¡ szkoªy, Komisj¡ Rewizyjn¡ oraz na zewn¡trz.
6. Komisja Rewizyjna jest ciaªem rozª¡cznym z Rad¡ Rodziców. Czªonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj¡ przewodnicz¡cego na swym pierwszym posiedzeniu.
7. Prezydium Rady Rodziców mo»e tworzy¢ staªe lub dora¹ne komisje spo±ród innych osób,
dla wykonania okre±lonych zada«.
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Kadencja Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej trwa od jej wyboru na pierwszym Walnym
Zebraniu Rodziców do 30 wrze±nia nast¦pnego roku szkolnego lub do najbli»szego Walnego
Zebrania Rodziców, je±li odb¦dzie si¦ ono po tej dacie.

Rozdziaª IV. Tryb podejmowania uchwaª przez Rad¦ Rodziców i jej organy
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1. Uchwaªy podejmowane s¡ zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów przy obecno±ci co najmniej poªowy
regulaminowego skªadu danego organu.
2. List¦ uczestników posiedzenia danego organu ustala ka»dorazowo sekretarz lub przewodnicz¡cy, który stwierdza równie» wymagane kworum.
3. Uchwaªy Rady Rodziców s¡ protokoªowane przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Rodziców i Prezydium
Rady Rodziców uprawniony jest przewodnicz¡cy Rady Rodziców b¡d¹ upowa»niony przez
niego wiceprzewodnicz¡cy lub sekretarz.

4
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Rozdziaª V. Wybory do organów Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej
9
1. Wybory do Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywaj¡ si¦ w glosowaniu tajnym.
2. Liczba kandydatów do danego organu nie mo»e by¢ mniejsza od liczby miejsc ustalonych
dla danego organu. Zgªoszeni kandydaci musz¡ wyrazi¢ swoj¡ zgod¦ na kandydowanie.
3. Wybrani zostaj¡ ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz co najmniej jeden gªos uczestników
Walnego Zebrania Rodziców.
4. Przy równej ilo±ci uzyskanych gªosów zarz¡dza si¦ ponowne gªosowanie.
5. Nowo wybrane organy maj¡ obowi¡zek ukonstytuowa¢ si¦ na pierwszym swoim posiedzeniu.
6. Porz¡dek obrad Walnego Zebrania Rodziców powinien obejmowa¢ nast¦puj¡ce punkty:
a. sprawozdanie z dziaªalno±ci ust¦puj¡cej Rady Rodziców,
b. sprawozdanie ust¦puj¡cej Komisji Rewizyjnej,
c. informacja dyrektora szkoªy o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
d. wybory do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,
e. wolne wnioski.

Rozdziaª VI. Zasady pracy Rady Rodziców i jej organów
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1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoªywane przez jej Prezydium nie rzadziej ni»
raz w roku szkolnym.
2. Plenarne zebranie Rady Rodziców mo»e by¢ zwoªane na wniosek dyrektora szkoªy lub Rady
Pedagogicznej zªo»ony do Prezydium Rady Rodziców.
3. W swoich dziaªaniach Rada Rodziców kieruje si¦ zasad¡ wspóªpracy i wzajemnej pomocy
z Dyrektorem szkoªy i innymi organami szkoªy.
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1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej ni» trzy razy na rok.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców s¡ protokoªowane przez sekretarza Rady Rodziców.
3. Zadaniem Prezydium jest bie»¡ce kierowanie prac¡ w okresie mi¦dzy zebraniami, a w
szczególno±ci:
a. decydowanie o dziaªalno±ci nansowogospodarczej,
b. odbywanie zebra« zwoªywanych przez przewodnicz¡cego lub na wniosek dyrektora szkoªy,
w miar¦ potrzeby, nie rzadziej jednak ni» trzy razy na rok,
c. skªadanie okresowych sprawozda« z dziaªalno±ci przed Walnym Zebraniem Rodziców.
4. Zadaniem przewodnicz¡cego jest kierowanie caªoksztaªtem prac, a w szczególno±ci:
a. przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoªy i rady pedagogicznej, reprezentowania rady rodziców na zewn¡trz,
b. wspóªdziaªanie ze wszystkimi czªonkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,
c. zwoªywanie i prowadzenie zebra« Rady Rodziców,
d. kierowanie dziaªalno±ci¡ nansowogospodarcz¡.
5. Decyzje dotycz¡ce wydatków nieprzekraczaj¡cych 3 000 zªotych i nieuj¦tych w Preliminarzu
mo»e podejmowa¢ Przewodnicz¡cy Rady Rodziców.
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1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej s¡ obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami
Rady Rodziców.
2. Komisja Rewizyjna mo»e zbiera¢ si¦ tak»e z wªasnej inicjatywy, na wniosek Prezydium Rady
Rodziców, Rady Rodziców lub dowolnej grupy rodziców licz¡cej nie mniej ni» dwadzie±cia
osób.
3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej maj¡ form¦ pisemn¡ i s¡ przedstawiane Walnemu
Zebraniu Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowaªy o zwoªanie posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
a. skontrolowanie raz w roku caªorocznej dziaªalno±ci nansowoksi¦gowej w zakresie zgodno±ci z regulaminem Rady Rodziców, a w szczególno±ci z Ramowym Preliminarzem
Wydatków oraz przepisami dotycz¡cymi zasad prowadzenia gospodarki nansowej i rachunkowo±ci,
b. skªadanie rocznych sprawozda« ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi na pierwszym Walnym Zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

Rozdziaª VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
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Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dziaªalno±ci szkoªy z nast¦puj¡cych ¹ródeª:
1. ze skªadek rodziców,
2. z wpªat osób zycznych, organizacji i instytucji,
3. z dochodowych imprez organizowanych przez Rad¦ Rodziców,
4. z innych ¹ródeª.
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Wysoko±¢ skªadek rodziców ustala si¦ na pocz¡tku ka»dego roku szkolnego.

Propozycje

wysoko±ci skªadki przedstawia dla caªej szkoªy Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysoko±¢
skªadki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez ka»dego z rodziców.
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1. Wydatkowanie ±rodków Rady Rodziców odbywa si¦ na podstawie Preliminarza wydatków
Rady Rodziców zatwierdzonego ka»dorazowo przez Prezydium Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.
2. Roczny preliminarz wydatków nie mo»e by¢ sprzeczny z ni»ej zamieszczonym Ramowym
preliminarzem wydatków Rady Rodziców.

6
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Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców
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1. Wydatkowanie ±rodków pochodz¡cych ze skªadki rodziców odbywa si¦ poprzez przekazanie
±rodków do dyspozycji Rady Rodziców. Rada Rodziców mo»e wydatkowa¢ zebrane ±rodki
na nast¦puj¡ce cele:
a. organizacj¦ i donansowanie imprez kulturalnoartystycznych dla uczniów szkoªy,
b. organizacj¦ mi¦dzyszkolnych imprez kulturalnoartystycznych,
c. fundowanie nagród i wyró»nie« dla wyró»niaj¡cych si¦ uczniów,
d. donansowanie wyjazdów na obozy muzyczne,
e. donansowanie wyjazdów na koncerty i przesªuchania,
f. nansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentuj¡cych szkoª¦ na konkursy i inne
imprezy,
g. nansowanie kosztów zespoªów reprezentuj¡cych szkoª¦ (np. stroje na wyst¦py), wypªata
wynagrodzenia dla nauczyciela ucz¡cego w szkole, który prowadzi dodatkowe zaj¦cia,
h. donansowanie zakupu instrumentów, akcesoriów oraz pomocy dydaktycznych,
i. inne.
2. rodki Rady Rodziców pochodz¡ce z innych ¹ródeª ni» skªadka rodzicielska mog¡ by¢ wydatkowane na:
a. nansowanie wªasnych projektów Rady Rodziców takich jak jak budowa nowych pomieszcze«, renowacja istniej¡cych urz¡dze« i pomieszcze«, zakup aparatury itp.,
b. lokowanie ±rodków w celu pomno»enia na korzystnych kontach terminowych,
c. inne.
3. Sposób wydatkowania ±rodków Rady Rodziców mo»e by¢ w cz¦±ci zale»ny od »ycze« czy
wskazania celów przez osoby wpªacaj¡ce ±rodki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Rada Rodziców nie mo»e wydatkowa¢ ±rodków na inne cele, bez uzyskania zgody
oarodawców.
4. W razie prowadzenia przez Rad¦ Rodziców dziaªalno±ci gospodarczej, stosuje si¦ obowi¡zuj¡ce w tym zakresie przepisy ogólne.

Rozdziaª VIII. Obsªuga rachunkowa ±rodków finansowych Rady Rodziców
17

1. Prezydium Rady Rodziców wyznacza skarbnika do peªnienia bezpo±redniego nadzoru nad
dysponowaniem ±rodkami nansowymi Rady Rodziców.
2. Prezydium zakªada w banku bie»¡cy rachunek oszcz¦dno±ciowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim ±rodków oraz dokonywania bie»¡cych wypªat i przelewów.
3. Dla obsªugi nansowej Rada Rodziców mo»e zatrudni¢ ksi¦gowego lub osob¦ obsªuguj¡c¡
rachunki Rady Rodziców na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieªo. Finansowanie
tej osoby odbywa si¦ ze ±rodków Rady Rodziców.
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Rozdziaª IX. Postanowienia ko«cowe
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1. W celu wymiany informacji i wspóªdziaªania z innymi organami szkoªy Rada Rodziców
na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe, mo»e
zaprasza¢ Dyrektora szkoªy.
2. Rada Rodziców poprzez ró»ne formy swojego dziaªania, zapewnia realizacj¦ uprawnie« ustawowych i statutowych spoªeczno±ci rodzicielskiej, okre±lonych w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnie« przez dyrekcj¦ szkoªy, podlegªych jej pracowników, a tak»e przez Rad¦ Pedagogiczn¡, Prezydium Rady Rodziców mo»e wnie±¢ za»alenie do organu prowadz¡cego szkoª¦.
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Czªonkowie Rady Rodziców, jak i czªonkowie Komisji Rewizyjnej mog¡ by¢ odwoªani ze swych
funkcji przed upªywem kadencji, je±li gremia, które dokonaªy ich wyboru postanowi¡ ich
odwoªa¢.
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Rada Rodziców posªuguje si¦ piecz¡tk¡ podªu»n¡ o tre±ci Rada Rodziców przy Pa«stwowej
Szkole Muzycznej I st. Nr 4 im. K. Kurpi«skiego w Warszawie.
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Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Rada Rodziców przez podj¦cie odpowiedniej uchwaªy.

22
Obecna wersja regulaminu Rady Rodziców zostaªa uchwalona przez Rad¦ Rodziców dniu
20. listopada 2013r.
Postanowienia Regulaminu Rady Rodziców wchodz¡ w »ycie z dniem przyj¦cia. Tym samym
traci moc dotychczas obowi¡zuj¡cy Regulamin Rady Rodziców.

