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Resulamin Rady Rodzic6w szkoty podstawowej
im. Wojska potskiego w Zegrzu

Rozdziat I
postanowienia os6tne
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llekrod w niniejszym Begulamintejest howa bez btitszeco okre3tenia o:

1. Szkole-nalery przezto rozuhied Szkote podstawow{
m. WoFka po sk eso wz€sEu;

2. Statuci€- na eiy pnez to rozumieCstarutszkoty,
3, Dyr€ktone-nate:ypnezturozumieadyrekloraszkoly;
4, Radzie-naleiy pzezto rozumtei rade rodz c6wszkory;
s. Radzie oddrialowel - nateiy przez 10 .ozumied wewnerznv organ wybtemny pnez

_ od/ c6, ^ni6wddnrgooodra,, poro-z1,enar&!_ego..rtasc":
o zeora- u uddrarowln Lo roTun,e! Tporanie odz,cow uLzniow

dan€Eo oddziatu (,,klasy,,) j
7 Przewodniczacym, wtcepnewodniczacyh, seketanu _ nalery puez to rozumiei
_ odpow,ednio prewodn.zqceso,wlceprewodntczacego, sekretaua radyrcdztc6wj
a, Prezydium na eiyprezto fozumiei prerydium radyrodz.owjI (onisji Rewizyjnej naterypnezto rozumieikofrhja rewpyjna radyfodzrc6w;
10. Rodzicach nale2y pnez ro rozum ed rodzic6w I prawnych oprekunow uczni6w

11. Nauovcielu - naleiy prez ro rozumi€a takie wychowawce i innego pracownika

2.

Podttawowym ceem Rady jen reprezentowani€ nreresdw rodzi.dw ucznl6wszkojypop?-a mde. nowa-e dra!. r,lrl.j4rv(t I p,a*d o.tridroweco, qral-.,
,.rreF7e8o B.Suranin ora, {"p,erdne dv.e.o.a. r"u.zyrei i 1n/!1 o.Sanow
rKoryw pracy na Recz dobra u.znt6w
Rada realizuje swoje cete w szcz€g6 noicipopuez:

a. pobud:anie aktywnosci rcdzjc6w i orcanLowante r6rrorodny.h dzjahn naree rczwoju szkor,
b. zapewnienje rodzicom wplywu na dziatatnoii Szkory popnez wyrazane ipnekazyuanie Dyrektorowt i innym organom Szkoty, orSanowi

prow"dzacemu i orsanowt sprawujacemu nadz6, pedasosiczny sranowisk i
opinti we wszystktch sp.awach Szkoty,

c. linansowe i organDacyjne wspiefanie dziatatnoici statutowej Szkoiy, w
ramach jej funkcji: edukacyjneji wlchowawczej I opieKunczerl



organizowanh wspdlpEcy z Dyraktofem inauczyctetamiszkoty z my3 a o jak
najrepszej jakosci tej wsp6lpracy,

Rozdzia|tl
struktura i zasadvwyboi6w Radyoraz jej orsan6wwewnerRnycn
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1. Po!stawowlm oSniwem dganizaclioE6tu rodzic6wSzkorytestz€branie oddziatowe,7. ZebDte Odd,a owe wvbera,pojroo <eo,e wrain/Ll w\bodr z :.oB,c_t7ore
rrrbvlardvdar6wRadeOoo/iatoaqooowotrei (-be, foniow3 Zebrnre Omzidtow" pooias /rordgo dokonuje .,e wvbo.- Rad\ Odd..atorej

_ prowddTi.od, L wvb c tr w go.owann.dwrvn .dpo oize{oo- lrary /eo.dnh4. X-dvdar6* do Rcov Oddzito,e, zg,a?c.q rod !e ,..enric7a(y w /eo ani-
rsio.Telia Lanovdarr/ o-obv nieob..ne nlte-v oo,qali;p_

s. Dla preprowadzenta wybor6w zebranie oddziatowe wybtera co najmniej

94' :.:iowa .rol \F s!,!revin{. w \r.ao rro,e, nie noc. r(hoo/i- o.o,;
Mld\dura-F do cddv odd,a,oae. w (eiu orep,owadTenid Einego Btoso4' a

zdpoz-o.e rodri-ow - fvb.f I ndrooq ,vool Raoy
oddziaiowej I predstawhiea Rady oddziatowej do rady rodzicdw Szk;!. (omkj;
skrutacyjna preprowadza wybory z zachowaniem zasady reprez€ntarywno!;l
rodzicdw (jedneso ucznia reprezentuje jeden rodzic), ob icza itogd stos6w oddanych
na poszaes6lnych kdndydst6w, oslasza wyniki wvbor6w i spotr4dza protokjt z
preDregu Srosowania. wz6r protokoiu stanowt zata.znik nr 1 do ninteFzego

6, Wyb6rnastQpulezwyklEwiakszo!ciaslos6w.
7. Sprawr/ zwiqzan€ z procedurq wyborczq nieurecutowane w ninjejszym Regulaminje

rozstEyga zebranie oddzialowe.
3. odwolanie pzedstawiciela Rady oddziatowej do rady fodric6w moie nastapd w

aasie kazdeso zebmnia oddztaloweso w pRypadku feuysnacji z cronkostwa w
Radzle lub na pkemnywn osek, iczbv rodzic6w ucznidw ktasy, zwykjE wtekro(cja
cr4rjw w gro$wanlu rajnyh, z zachowaniem zasady reprezenralywno3.l rodzic6w,
p|zy obecno3cico najmniej potowy rodzic6w uprawnionycn oosrosowanla,

9. W pizypadku wy€aSniecia mandatu ctonka Rady z powodu zmiany szkoty pEez
uczn a pEeprowadza sie wybory uzupetntajace wtrvbie okreStonym w usi. 2 _ 3.
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W skiad Rady Rodzic6w wchodzi jeden predsrawjciel z kazdej .ady oddziatowej,
wyb.any wtajnych wvborach przez zebranie rodzic6w uczn dw daneso oddziatu,
W szczeg6lnych przvpadkach w sktad Rady Rod?ic6w moie wchodztd wiacej niijed€n
pzedstawicielrady oddziaiowej,jdet reso wyhasa tnreres idobro Rady Rodz c6w,
Rada Rodzic6w, na pieMszyff zebraniu w katdvm roku szkotnyh wybiera, w3.



10.

5.

3.

1.

W sktad Prezydium wchodza:

b. Wiceprzewodnlczacy

W skiad Komtsjt Rewt:yjnej wchodzq:

Rada dziala popdez zebrania ptenarne oraz orSanv wewnerrzne, zSodnie u rch

zebE- " .wvoaj-e Rad. ooo,*oh ..e.o a.trne- owc r&y w
Bev ?4o -J P rewodi udcvzlddverrriar/*y rbndwniose.,".,o powCddy,,

lll: j" n.*"1'
zqo[, nre pozniein 2 dotodca w?esnia tazdeao roku.

:rsrL:le mern io.oporowanvr po?ddr,r reb.ana zaw"dara rQ.7ro..ow
HadVharowo conaitrnh. -dnipreo pta.o*dnyr rer . ror,eb.ania.
W uz*adnionych pzypadkach more by6 zwotane zebranie nadzwyczajne poaoiadore 

' 
elo onqdovrc.po-r.e nan.\o,io

pera, trni 'do" 
.odz.oi pod"ir-.p oFcyr.p $ torFe

Bloso4e naitosV(1. Rada ooda.1-.e op(r'zje zw/ a wie.roic,q Bb.od oooanAl
poto*e oor,ow raov roozLow. ten n odaal,c g.osL w

Soowani! otreila p'zewodnu4lv. p,a cTvT nh Toic lo b). Tnhj I dnl{,ew!dr.'ev i'td- 
'F aror ow .dd} o uvni u c,o,owan,d naitowo be, rbeole

T'vb2rcfuwa1,a rcb.ai p?r/o ur orLiiqew4.rej p"d OoaziatoeLh o reia,q

udiwaly RadV podejmowme sq zwyklq wiakszoicja stos6w Czlonk6w RadV obecnych

U(hiah??zrdiun dori5;i Re*r\ ir ei Rao oddzia,o$v,,, oooel noad,e sQ z,yltlwrerro{Eero".w prvobe oq ,o.a nr ejpoto$vtk?oy i. (ztor ow
zebEnh Rady q protokoiowane. RadV Oddziatowe decyduja sahodztenie o formje
dokumenrowan ja swoich d€cvzji.
w rebar'aLr Rad\ P.pn! f .oni. CcwTv,ej noCS orai ud.al / glo)en
oorcdavn. ,d0.oron" osoby rd,eo.an,e Rdovzdpra.Ta p rFwodr c.l!y Rady

Rozdzia V
Kompeteh.je I zasadydziatanta Radv oraz jeJ orsan6w wewnetrzny.h
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Y." "-:--",:,,,- .porelrnlr ors.,ey s7,01. lrofr reprezen-,.e o3o
f oorcow uczn j6w Sztotv.



3.

2. <.npejen.ie qod\ RodTEo* svn\cja
NaL!4! ela idkrdw w)\onanav.t oo r). - rsrdw. ^ltrdrn,r ! (r.\ roroerp-!.r qddly
RodTk6we .ajd.,7 preoisowp.dwa srarow lal4 zr \-.. oore8o oeCrtanin-

^omperencje 
sranowia.e radv rodz cdw, z mocv orawa i.:

a. Uchwa anie w porczumlentu u rada pedagogicznQ prograhu wychowawczego iprorilaktydneso ekot obejmujacego wszysrkte trejci i dzlatania o charakterze
wycnowawczym skierowane do uczn dw, realizowaneco pnez nauczycie i.b Uchwalanle r€su aminuswojej dralalno!ci.

4. Kompet€ncJe op niodawcze rady rodricdw, z hocyprawo 0 m.rn.i
d. O-p! owaniepoehuoht fnar)odego+lodneCo pr.r ov e -o.dr,o.V.
b. 

^Oo 

nio^c e podiecid d ict"t.os,i w yko e 5rowa,-!5zen rb i,nvr, orSa. zcLj
lau-zv,i.tr do ,.rce " o(en) doroo u zawooowe8o

naucrvcre a za okres sra:u.
d. opinlowaniepropozy.li zajaawvchowaniafizyczneco dowvboru
e. oplnlowanie wpmwadzenia dodatkowv.h zajQaedukacylnVch do

I Opiniowante usta enia dodatkowych dnt wotnych

s, Uprawnienia radVrodzic6wz mocvpmwato m.jn:

od rajai dydaktyczno-

6.

5,

),

I

1.

a. Deesowanie 2 ptredstawicletido komhjtkonkuBow€j wvtaniajacejkandydata na
stanowlsko dyrekrora szkoly.

b. Motliwoii wystepowanta do dy.ektora nkoty i innvch o'sanow szKory, oBanu
prowadzace8o,organusprawujacegonadz6rp€dagogicznvzwnioskamtiopinlam
we wszynkich sprawach szkoty.

c. Wnloskowanie odokonanie ocenypmcynauczyciela.

s1

Pr*vdium Rady Rodztcdw wvkonuje wrystkie zadanta ikomperencle Rady pomigdzylej
:ebraniahi, u wr/tEczeniem sprawwydten onych w I6.
ldan' %qv , orezvd'ur ic.uje Drenod.aa(y a w ,c.e .eso ,:pobe.no.1

SzaesdlNy zal@s zadai, obowtazkdw komperencji crlonk6w prazydium okreita

w przypadku wygaaneca mandatu cronka prezy.lium Rada preprowadza wybory
uzupehlajace na zwolnione miehce.
Do podstawowlch zadai prezydium na e:y:
a. bieiEc€ kteJowanie pracami Rady w okresie hiqdzy :eomnramr, w ryh gospodarka

b, realtacja prellhinaza Rady,
c. wykonywanie uchwal RadV,
d. rarrudnlanieos6bktecanieustus)niezbadnychdoreaLacjizadanRady.
e. .eprezentowanie Rady i ogdl rodzic6w uczni6w szkoty wobec Dyrektora I innych

orga16* c7kotu $ooe! o ganu p owrd-qlp8o r o.gdnu ndd.oru pedd8oerzregoord,

W lmieniu Rady dokumentv skutkujqce zobowiazaniamt finansowymi podpisuja dwaj
C2lonkowie Prezydtum, w 1ym prz€wodnicza.v,
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1. Konisja Rewizyjna jesr orsanem sprawujqcym kontro Q nad dzialalnoSciq prezydiun i

2, Do komperencji KomGjt Rewl:yjnej naleiyw
a. konroowanie dzialatnojct nnansowej

Rady pod wzsledem rea Dacjt uchwat Radv,
wniosk6w wynikalacvch z pneprowadzonych

3.

2.

1.

D. kontrorowanie dziaia nojcl prezydium
c. przedstawianie Radzte infofmacji i

d. opintowanie rocznego sp.awozdania z dz atalnojct m€rytorycznej innansowej Rady,pEy8otowywanego pzez pf ezydtum Radv.
3, (onlsja,Rewtrrna ma prawo radai od czlonk6w prezydtum iosdb zatrudnionych tubwv-\m-Jq.wf -.lugi a rze. Fdd! \ tadci a osarlv(h bqoz -j rv(t wvc:n,e,odvcqcfi kont oowanvct spraw r(onroo{a-

ooKumenty dotyczaca u akrasu kontfati
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ll1lt ":" ^'**,* . 
oFTvdiur dorrnel.' iq swo,p ,ebr-.a oodejro*repooaaszebran decvzje w formrc protol,oru

::":.:1 .-1".. *: 
"1": Rdae nd F, ,a,b.zvyr z"bra1:u,poop suje osoba protorotuj4ca pdewodn.zAcv.

:::*,1:-11!l *:1,:, ce*/y-er I p.eryo:un pooo:uF osooa o.oro.o,-.q(d
Ptrewodn(zAcV wla j.iwego organu

1i11"-1I':ll'"* *"* rolri ow 
'ro'v 

ohetr-e \p a$o7dc-e e:woej
oz ra nof w'c- / n.orneh o wvnr d-h ozidia I ton-o,ny. I \on <ri qew zrne

pod wzstedem zgodnoSci z obowiazujEcymi

RozdziatV
zasadysospodarkl fihansowej i wydatkowanta funduszv Rady

1. Zr6dieh funduszy Radysa:
a. dobrowotneskiadki rodzc6wszkoly,
b, darowizny od osdb frycznych oraz os6b

3.

2.

d, dochodyz tnnych rr6dei.
Fundusze, o kr6rych mowa w ust. 1,
statutowych szkoly w zakr€sie edukacji,
Pkemnewnloski o pryznanie 3rodkdw

e, sanorzadUczniowski.

5ro

mo8e bya wydatkowane na wspieranie .et6w

zrunduszu Rady mogq skiadad:
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r:'hunku sq ue*Mron€ osobv posiadaiace pisenne

3,

2.

1. Podstawe dzlaialnolct nnansowej
W preliminanu p anowane peychody
W dzlaia noici nnansowet Rady

w przypadku wydatkowanla nodk6w
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sprawv nreureguowane w Regutamine rozsrryga
o0owAzutA.ymi pdepisami.

ea(ht 
'kowo{ 

Radv o twad-ra Je-r na poo.rawie orepi,ow -srdwy z onia 19 w"e)nia
-ZAO9. t\, 52,po1.\2217pa,r ,n ) ora. .orpo?lorFnia

Ntr sra {ru\ow 7 dnid t5Intopad" 200I r. w.o.dwh *rzego,ny! zasad ra.tL ./owoscoa ma4o1 r edncrer thbedqcvch sod. an, nano ody. 1reorowad,a.y., drartno.cigospooaro. Dr.u.7200 r.N,t.7,ooz. \J9o.a7D. u. 7 2ool, N. II, poz t..l

0xl

Rady jest roczny pretm narz wydatk6w.
j wydatki powinny bvd zbilansowane.
obowiazujE zasady ceowego i oszoednego

publicznych haja zastosowanie pnepisy dotlczace

912

Rada w drodz€ uchwaty, zsodne z

Rozdztat Vl
zmlany Regulaminu ipEeptsy ko6@we

014

Zmiana Regu aminu odbywa siewtrvbie jna zasadach wta!ciwych dtajego uchwatenia.

Trdci froc dotvchczasowy Re8utamrn.

515
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ReEulamin wchodri w tycie z dniem 0g.11,2017r

518

t77

Rada posluguje siq plee4tkq o trelcl BADA RODZ]C6W prySzkoie podsrawowej w zesau,

Rada moze stwonyc swole oso.

&q-'x......, o. o1.,,1,1 -ieq.


