REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE
MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w
Skarżysku - Kamiennej działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty /tekst
jednolity: oraz Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Zygmunta
Noskowskiego
Rozdział I.
Postanowienia ogólne .
1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest autonomicznym organem szkoły
współdziałającym z Dyrekcją , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
w realizacji statutowych zadań szkoły.
2. Rada stanowi reprezentację rodziców szkoły.
3. Rada aktywizuje rodziców do czynnego wspierania kadry pedagogicznej w realizacji
programu nauczania, organizuje prace użyteczne rodziców i środowiska społecznego
na rzecz szkoły, uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły.
4. Rada współdziała z organami szkolnymi w kształtowaniu kierunków rozwoju placówki.
5. Rada zapewnia rodzicom wpływ na działalność szkoły w zakresie
dydaktyczno-wychowawczym.
6. Rada gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły.
7. Rada prezentuje wobec nauczycieli, władz szkolnych opinie rodziców we wszystkich
istotnych sprawach szkoły.
8. Dokumentację Rady stanowi księga protokołów i dokumentacja finansowa.
9. Rada Rodziców powinna być informowana na bieżąco o ukazujących
się zarządzeniach Dyrektora, uchwałach Rady Pedagogicznej i innych ustaleniach
dotyczących działalności szkoły.
Rozdział II.
Skład i struktura Rady Rodziców.
1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców uczniów uczęszczających do
szkoły.
2..Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 osób, w tym

pięcioosobowe prezydium:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- skarbnik,
- sekretarz,
- jeden członek
oraz trzyosobowa komisja rewizyjna, w składzie:
- przewodniczący oraz
- dwóch członków
5. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym na Ogólnym Zebraniu
Rodziców, jeżeli na wniosek uczestników zebrania nie zapadnie inna uchwała
zmieniająca tryb głosowania na tajne
6. Wybory do Rady rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym
zebraniu rodziców. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na
zebraniu.
7. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września
do września roku następnego (do dnia wyborów nowej Rady Rodziców).
8. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje:
- na mocy uchwały ogólnego Zebrania Rodziców
- na własną prośbę.
9. Przewodniczący Rady Rodziców może być odwołany w każdym czasie na mocy
uchwały Rady Rodziców podjętej bezwzględną większością głosów przy udziale co
najmniej połowy liczby członków Rady Rodziców.
10. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły oraz przedstawiciele
delegowani przez Radę Pedagogiczną z prawem głosu doradczego.
11. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
Rozdział III.
Zadania Rady Rodziców.
1. Koordynowanie działań podejmowanych przez rodziców,
2. Zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy Rady,
3. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo-gospodarczej,
4. Składanie okresowych sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami.
5. Opiniowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
6. Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania
7. Opiniowanie opracowanego lub nowelizowanego dla szkoły statutu,
8. Opiniowanie powierzenia i przedłużenia funkcji dyrektora szkoły, zgodnie z odrębnymi
przepisami

9. Opiniowanie pracy nauczycieli.
10 Przedstawiciele Rady Rodziców zgodnie z ustawą biorą udział w konkursie
wyłaniającym dyrektora szkoły.
Rozdział IV.
Fundusze Rady Rodziców
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:
- składki rodziców .
- wpłaty i darowizny osób fizycznych, instytucji i fundacji.
- inne wpłaty.
2. Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych
środków finansowych dla szkoły.
3. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego
na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.
4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez
Radę Rodziców.
5.. Na indywidualny wniosek rodzica, Prezydium Rady może go zwolnić w całości
lub części z opłacania składki w danym roku szkolnym , ze względu na trudną
sytuację finansową.
6. Fundusze Rady Rodziców przeznaczone są w szczególności na finansowanie
działalności związanej z realizacją zadań szkoły:
- na rozwój infrastruktury szkolnej służącej poprawie warunków edukacji i organizacji
pracy szkoły,
- na zakup nagród i wyróżnień,
- wyjazdy uczniów na różne Przesłuchania Regionalne, konkursy związane
z programem nauczania,
- wycieczki ,wyjazdy do Filharmonii, Opery
Rozdział V.
Działalność finansowa.
1. Rada Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad
dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
2 .Obsługę księgowo - rachunkową oraz prowadzenie księgowości zapewnia
Rada Rodziców. Rada Rodziców może w tym celu zatrudnić osobę spoza Rady na
umowę cywilnoprawną.
3. Dokumenty finansowe muszą być zaakceptowane i zatwierdzone przed księgowaniem
przez Przewodniczącego Rady Rodziców pod względem formalnym oraz przez
Dyrektora Szkoły pod względem merytorycznym.
4. Rada Rodziców posiada w banku rachunek w celu przechowywania na nim środków

oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
5. Realizacja wypłat i przelewów z rachunku bankowego musi być zaakceptowana
przez dwie osoby reprezentujące prezydium Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:
Rada Rodziców
Państwowej Szkoły Muzycznej
I - ego stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego
w Skarżysku – Kamiennej, Plac Floriański 14
NIP 663-17-30-314
7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
oraz do dysponowania rachunkiem bankowym upoważnione są łącznie dwie osoby
wchodzące w skład prezydium Rady Rodziców w tym Przewodniczący lub Skarbnik
Rozdział VI.
Komisja Rewizyjna.
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności Rady
Rodziców z obowiązującymi przepisami w szczególności:
- dokonywaniu co najmniej jeden raz w roku kontroli działalności
finansowo-gospodarczej Rady w zakresie zgodności
z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
- składanie rodzicom rocznych sprawozdań ze swoich prac z wnioskami
pokontrolnymi.
Rozdział VII.
Postanowienia końcowe.
1. Zmiany i uzupełnienia w regulaminie wprowadza się w drodze uchwały Rady
Rodziców.
2. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest na terenie szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Rodziców.

