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Regulamin Rady Rodziców 
 

przy Szkole Muzycznej I stopnia 
 

w Błażowej 
 
 
 
 
Postanowienia ogólne 
 
 
§1 
 
1. Nazwa reprezentacji rodziców brzmi: 
 
Rada Rodziców 
 
przy  Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej 
 
2. Rada Rodziców działa na podstawie art.53 i art.54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991 roku, nowelizacji wcześniej wymienionej ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 
roku oraz Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej. Zasady jej tworzenia uchwala 
ogół rodziców. Regulamin Rady Rodziców opracowuje Rada Rodziców na podstawie 
wyżej wymienionej Ustawy oraz uchwał Ogólnego zebrania rodziców. 

 
§2 
 
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 
wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.  

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.  
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:  

a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań statutowych szkoły; 

b. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły,  
      a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 
c. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 

rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich:  
I. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole;  

II. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i 
jego postępów lub trudności;  

III. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;  
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IV. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci;  

V. wyrażania i przekazywania opinii na temat działalności szkoły;  
d. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

 
  
 
 Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 
 
  
 
§3 
 
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest Ogólne zebranie 

rodziców uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia, które stanowią wszyscy rodzice uczniów 
uczęszczających do szkoły. Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok.  

2. Ogólne zebranie rodziców wybiera spośród siebie:  
a. przewodniczącego(ą) Rady Rodziców,  
b. zastępcę przewodniczącego  
c. sekretarza  
d. skarbnika  

3. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. art. 53 i 54 jej nowelizacją z dnia 
11.04.2007 r. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego(cej) i 6 członków, tak aby 
można było wyłonić spośród nich funkcje: vice-przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.  

4. Rada dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu w okresie 
dwóch tygodni od wyborów.  

5. Ogólne zebranie rodziców:  
a. ustala wysokość składki rodziców na fundusz Rady Rodziców;  
b. ustala zasady wydatkowania środków Rady Rodziców poprzez ich rozdział na 

fundusze celowe;  
c. uchwala założenie konta bankowego dla przechowywania środków finansowych 

oraz upoważnia osoby do prowadzenia operacji bankowych;  
d. upoważnia Radę Rodziców do prowadzenia działalności gospodarczej lub 

finansowej; 
e. powołuje i odwołuje członków Rady Rodziców;  
f. dokonuje zmian w Regulaminie Rady Rodziców na wniosek Dyrektora, 

Przewodniczącego Rady Rodziców lub Ogólnego zebrania rodziców. 
6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze 

spośród członków Rady Rodziców, innych rodziców oraz osób współdziałających z 
rodzicami (jako ekspertów) do wykonania określonych zadań.  
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7. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od września do września 
roku następnego (do dnia wyborów nowej Rady Rodziców).  

 
 
Tryb podejmowania uchwał 
 
  
§4 
 
1. Uchwały Ogólnego zebrania rodziców podejmuje się zwykłą większością głosów bądź 

przez aklamację (brak sprzeciwu) przy obecności połowy liczby rodziców w I terminie. W 
przypadku braku kworum w I terminie wyznacza się II termin. W II terminie nie wymaga 
się obecności połowy liczby rodziców do podejmowania uchwał.  

2. Listę uczestników zebrania ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.  
3. Uchwały Rady Rodziców i jej organów podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.  
4. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz 

lub przewodniczący danego organu.  
5. Uchwały Ogólnego zebrania rodziców, Rady Rodziców i jej organów są protokołowane w 

księdze protokołów Rady Rodziców. Za księgę protokołów i jej prawidłowe prowadzenie 
odpowiada sekretarz prezydium Rady Rodziców. 

 
 
Wybory Rady Rodziców i jej organów 
 
 
§5 
 
  
1. Rodzice uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej wybierają swoich przedstawicieli 

do Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej w sposób następujący:  
a. W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej 

zwoływane jest we wrześniu pierwsze walne zebranie rodziców uczniów Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Błażowej.  

b. Na walnym zebraniu rodzice wybierają Radę Rodziców składającą się z co 
najmniej 7 rodziców uczniów szkoły.  

c. W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  
2. Do zadań komisji należy:  

a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady rodziców  
b. przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania 
c. nadzorowanie przebiegu głosowania   
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d. obliczenie głosów  
e. ogłoszenie wyników głosowania  
f. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na 

pierwsze zebranie.  
g. tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

przez  rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż siedem.  
h.  osoba kandydująca do rady rodziców musi wyrazić na to zgodę.  
i. głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.  
j. na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i 

imiona kandydatów  
k. w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia  
l. wyborca stawia znak „X" obok maksymalnie siedmiu nazwisk kandydatów, na 

których głosuje.  
m. głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem 

„X" maksymalnie siedem osób, na które głosuje.  
n. za wybranych do rady rodziców uważa się siedmiu pierwszych kandydatów, 

którzy uzyskali największe liczby głosów. 
 

- w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu 
z nich przypada miejsce w radzie rodziców, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne 
tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu 

 
- w przypadku kiedy zgłoszonych jest tylko siedmiu kandydatów o wyborze do rady 
rodziców decyduje zdobycie przez kandydata 50% głosów + 1 głos. Jeżeli któryś z 
kandydatów nie spełni tego wymogu, ogół rodziców zgłasza następnego kandydata, 
który podlega głosowaniu. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja 
wyborcza na tym samym zebraniu.  

3. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony prze 
jednego z członków komisji wyborczej, a podpisany przez jej pełny skład.  

4. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 dotychczasowy przewodniczący Rady 
Rodziców przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje protokół 
Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.  

5. Pierwsze Posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia 
wyborów.  

6. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do 
chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego 
zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad. 
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Ramowy plan pracy reprezentacji rodziców i jej organów 
 
 
§6 
 
1. Ogólne zebranie rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek dyrektora 

szkoły lub Rady Rodziców Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2. Na posiedzenia Rady zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.  
3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów  Rady Rodziców, za 

który odpowiedzialność ponosi sekretarz prezydium. 
 
§7 
 
1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed Ogólnym zebraniem 

rodziców.  
2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są 

przedstawiane prezydium Rady Rodziców i na Ogólnym zebraniu rodziców.  
3. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Rodziców. 
 
 
Zasady gromadzenia funduszu Rady Rodziców 
 
  
§8 
 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z 

następujących źródeł:  
a. ze składek rodziców, 
b. ze środków pozyskanych od sponsorów (osób fizycznych, instytucji, fundacji itp.). 

2. Wysokość składki oraz jej ewentualne zróżnicowanie w przypadku, gdy do szkoły 
uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny ustala się na Ogólnym zebraniu rodziców.  

3. Minimalną wysokość składki na fundusz Rady Rodziców ustala się na 30,00 zł rocznie za 
pierwsze dziecko z rodziny, 20,00 zł za drugie, a trzecie i następne są zwolnione.  

4. Składka na fundusz Rady Rodziców może być wpłacana w dwóch ratach po 15,00 zł (I rata 
płatna do końca I semestru, II rata płatna do końca II semestru).  

5. Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których 
sytuacja materialna jest bardzo trudna. 
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§9 
 
1. Rada Rodziców jest upoważniona przez Ogólne zebranie rodziców do otwarcia rachunku 

bankowego dla przechowywania środków pieniężnych.  
2. Do dokonywania bieżących operacji na koncie upoważnia się:  

a. skarbnika Rady Rodziców,  
b. przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców. 

 
 
Zasady wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
 
 
§10 
 
1. Środki finansowe pochodzące ze składek rodziców zostają rozdzielone na fundusze 

celowe:  
a. fundusz instrumentalno-dydaktyczny,  
b. fundusz rodziców.  

2. Fundusz instrumentalno-dydaktyczny Rady Rodziców przeznacza się na:  
a. zakup bądź renowację instrumentów muzycznych i środków dydaktycznych,  
b. zakup sprzętu technicznego i nośników medialnych,  
c. zwrot kosztów związanych z udziałem uczniów w konkursach,  
d. dofinansowanie bieżących potrzeb szkoły. 

3. Do dysponowania środkami z funduszu instrumentalno-dydaktycznego upoważnione są 
następujące osoby:  

a. przewodniczący Rady Rodziców  
b. skarbnik Rady Rodziców  

4. Fundusz rodziców przeznacza się na:  
a. dofinansowanie imprez ogólnoszkolnych, takich jak:  

 - zabawy,  
 - wycieczki,   
 - uroczystości szkolne;  

b. nagrody dla wyróżniających się uczniów i laureatów konkursów.  
5. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od sugestii Dyrektora 

szkoły, życzeń czy wskazań osób lub organizacji sponsorujących. 
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Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 
 
 
§11 
 
1. Obowiązki skarbnika Rady Rodziców powierza się ……………………..  
2. Księgowość jest prowadzona według ogólnie obowiązujących zasad. 
 
Postanowienia końcowe 
 
 
§12 
 
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców 

zaprasza na swoje zebrania Dyrektora szkoły.  
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień 

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.  
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej 

pracowników, radę pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne 
zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły oczekując wyczerpującej 
odpowiedzi.  

4. W przypadku konfliktów Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikających z nie 
respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących 
odpowiedzi na złożone zażalenia - prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o 
rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.  

5. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 
 

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej 


