REGULAMIN RADY RODZICÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
IM. ZENONA BRZEWSKlEGO
W WARSZAWIE
Postanowienia ogólne
§ 1.
1) Rada Rodziców zwana dalej "Radą" jest społecznym organem szkoły reprezentującym
ogół rodziców i uczniów.
2) Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572), paragrafu 12 postanowień
Statutu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie oraz niniejszego
regulaminu.
3) Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
§2.
1) Kadencja Rady trwa 1 rok.
2) W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż
1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających.
3) Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu
jawnym.
Cele i zadania Rady
§ 3.
Rada jest organem szkoły, której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły
oraz podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia i doskonalenia współpracy
rodziców w realizacji statutowej działalności szkoły oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.
§4.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) Pobudzanie organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły.
2) Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły.
3) Inicjowanie i prowadzenie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom
pomiędzy rodzicami i nauczycielami, opartym na wzajemnym szacunku, otwartości,
zaufaniu i wspólnej trosce o dobro uczniów.
4) Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju intelektualnego artystycznego
i fizycznego uczniów we wszelkich formach aktywności na terenie szkoły i poza nią.
5) Stała współpraca z Radami Rodziców uczniów pozostałych szkół Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.
6) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie
zasad i sposobów wykorzystywania tych funduszy.
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Kompetencje Rady
§ 5.
Do kompetencji Rady należy:
1) Występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły i samorządu
uczniowskiego, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2) Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów a realizowanego przez nauczycieli.
3) Opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły oraz
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły, określonego wart. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
4) Wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w szkole lub działalności przez stowarzyszenie lub
inną organizację o których mowa wart. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
5) Stanowienie o zasadach gromadzenia i wydatkowania funduszy z dobrowolnych składek
rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
6) Uchwalenie regulaminu działalności Rady.
Skład i wybór członków Rady
§6.
1) Radę tworzy od 7 do 15 członków reprezentujących, przedstawicieli rodziców uczniów
poszczególnych klas, wybranych w tajnych wyborach przez ogół rodziców uczniów
szkoły.
2) Za każdym razem, gdy mowa w niniejszym regulaminie o rodzicach należy przez to
rozumieć również prawnych opiekunów dzieci, uczniów szkoły.
3) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4) W wyborach każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Struktura i wybór organów pomocniczych Rady
§ 7.
1) Rada w ciągu miesiąca od ustalenia jej składu dokonuje spośród swoich członków wyboru
organów pomocniczych: Przewodniczącego, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej.
2) Wybór dokonywany jest w głosowaniu bezpośrednim zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków składu Rady.
3) Rada może odwołać Przewodniczącego i członków organów pomocniczych na
umotywowany, pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków.
4) Przewodniczący kieruje Pracami Rady w szczególności zwołuje i prowadzi posiedzenia
oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
5) Prezydium Rady jest pomocniczym organem wykonawczym Rady, w którego skład
wchodzi 3-5 członków. Prezydium realizuje zadania Rady pomiędzy jej zebraniami.
6) Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady jest Komisja Rewizyjna, w której
skład wchodzi 2-3 członków.
7) Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżące kontrolowanie realizacji uchwał
podejmowanych przez Radę oraz sposobu wydatkowania funduszów Rady.
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Organizacja prac Rady oraz tryb i sposób podejmowania uchwał
§8.
1) Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych rocznym harmonogramem, nie
rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2) Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący
powiadamiając uprzednio członków Rady, co najmniej 7 dni przez terminem posiedzenia.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych Przewodniczący może zwołać posiedzenie
Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu.
3) Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3
członków Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu
Uczniowskiego.
4) Posiedzenie Rady prowadzone są przez Przewodniczącego lub inną wyznaczoną przez
Przewodniczącego osobę spośród członków Rady.
5) W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.
6) Posiedzenie Rady są ważne o ile obecnych jest co najmniej 30% członków Rady.
7) Posiedzenia Rady Rodziców i innych organów są protokołowane, a protokoły podlegają
zatwierdzeniu na kolejnym najbliższym zebraniu danego organu.
§9.
1) Rada Rodziców i jej organy pomocnicze wyrażają swoje stanowisko lub opinie oraz
podejmują decyzje w formie uchwał.
2) Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3) W sprawach personalnych a także na formalny wniosek członków Rady głosowania
przeprowadzone są w trybie tajnym.
4) Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 10.
Rada Rodziców składa corocznie ogółowi rodziców sprawozdania z działalności wraz ze
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
Fundusze Rady
§11.
1) Rada może gromadzić środki finansowe pochodzące ze składek rodziców oraz
dobrowolnych wpłat i darowizn innych podmiotów, zwane dalej "Funduszem".
2) Wysokość minimalnej deklarowanej składki miesięcznej rodziców na rzecz Funduszu
ustala Rada na posiedzeniu.
3) Fundusze Rady gromadzone są na założonym w tym celu odrębnym rachunku bankowym.
4) Rada zapewni niezbędną obsługę finansowo-księgową w zakresie gospodarowania
środkami Funduszu.
§ 12.
1) Rada uwzględniając bieżące i przyszłe potrzeby i wydatki, oraz planowane przychody
opracowuje roczny plan finansowy stanowiący podstawę do dysponowania Funduszem.
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2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada może podjąć decyzję o sfinansowaniu
ze środków Funduszu wydatków lub zadań nie ujętych w planie finansowym.
3) Gromadzenie dysponowanie Funduszem odbywa się z zachowaniem obowiązujących
przepisów w szczególności w zakresie rachunkowości i podatków.
4) Do dysponowania środkami Funduszu w imieniu Rady uprawnieni są wyłącznie
Przewodniczący i wskazany członek Rady.
Zasady zwalniania z wpłat na Fundusz Rady Rodziców
§ 13.
1) W przypadkach szczególnych, zaistnienia zdarzenia losowego, lub bardzo trudnej sytuacji
materialnej:
a. Rodzic może wystąpić do Rady Rodziców o zwolnienie częściowe lub całkowite
z wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wniosek powinien być udokumentowany.
Zwolnienia takiego Rada Rodziców może udzielić w przypadku uzyskania
pozytywnej opinii co najmniej połowy Rady Rodziców (4 osoby).
b. Rodzic może wystąpić do Rady Rodziców z wnioskiem pisemnym o pokrycie
części lub całości udokumentowanych kosztów udziału dziecka w konkursie
muzycznym. Rada Rodziców, w zależności od aktualnego stanu wykonania
budżetu, może udzielić takiego wsparcia w przypadku uzyskania zgody co
najmniej połowy Rady Rodziców (4 osoby).
2) Warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia z dowolnego tytułu jest brak zaległości we
wnoszeniu opłat na Fundusz RR do chwili złożenia wniosku do RR.
Postanowienia końcowe
§ 14.
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2) Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego
uchwalenia.
3) Uchwała podejmowana w związku ze zmianą regulaminu winna wymieniać przepisy
uchylane zmienione lub uzupełnione, podając zarazem jej nową treść, jeżeli liczba zmian
jest znaczna opracowuje się tekst jednolity Regulaminu.
4) Siedzibą Rady jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.
5) Regulamin Rady podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty w szkole.
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