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Załącznik Nr 5 do Statutu Szkoły 

 

 

REGULAMIN 

DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW 

SAMORZĄDOWEJ  SZKOŁY  MUZYCZNEJ  I  STOPNIA  

w  JEŻOWEM 

 

 

 

Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy „Ustawy 

o systemie oświaty” z dnia 7 września 1991r. /Dz. U. Nr 95 z dnia 

25.10.1991r./ - art. 53 oraz art. 54, a także ustawy z dnia 11 kwietnia 

2007r. /Dz. U. z dnia 9 maja 2007r./ 

 
 

1. Radę Rodziców powołuje i odwołuje Zebranie Ogólne Rodziców uczniów 

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem. 

2. Rada Rodziców wybierana jest na okres jednego roku. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rodziców w ilości 

ustalonej przez Zebranie Ogólne Rodziców (nie mniej niż 7 osób). 

4. Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zebranie 

Ogólne Rodziców w głosowaniu tajnym. 

1) W skład Rady Rodziców wchodzą: 

a) Przewodniczący 

b) Wiceprzewodniczący 

c) Skarbnik 

d) Sekretarz 

2) W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby. 

a) Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego na pierwszym 

spotkaniu. 

 zastępstwo pełni wiceprzewodniczący Rady Rodziców 

 sekretarz prowadzi sprawy biurowe, 
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 skarbnik jest pracownikiem Rady Rodziców i prowadzi dokumentację 

w zakresie księgowości Rady, 

 Komisja Rewizyjna w składzie trzy osobowym wybierana jest przez 

Zebranie Ogólne Rodziców, 

 Komisja Rewizyjna bada prawidłowość gospodarowania środkami 

finansowymi Rady i sporządza protokół z każdej kontroli, 

 o ilości pozostałych członków Rady Rodziców decyduje Zebranie 

Ogólne Rodziców. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły 

lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły, 

 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

Szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada 

Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców 

oraz innych źródeł. 

8. Rada Rodziców działa kolegialnie, zbierając się w miarę potrzeb, ale nie 

rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

9. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Szkoły lub 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

10. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców możliwe są do wprowadzenia na 

ogólnym zebraniu Rodziców w formie wniosku pisemnego. 


