
Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnyeh nr 85 w Warszawią ul.
Elektoralna 12114

Rada Rodzi ców działana podstawi e att. 53 i 54 z illta 7 września t99I t.ustawy o

systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. Nr 95' poz. 4Ż5, z późn. nn') oraz Stafutu Szkoły i
niniej sze go Regulaminu.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

$1

Rada Rodziców jest organem społecarym. Jej członkowie pełnią fuŃcje honorowo.

$2

Rada posfuguje się piecątkąpodłuarą o treści:

Rada Rodzieów
Przy Zespole szkół Specjalnych Nr 85

ul. tektoralna 1fi4
0&.139 Warszaw.a

s3

U 4e w regulaminie określeni a omaczają:

1) szkoła _ Zesprłł Szkół Specjalnych nr 85 (ZSs);

2) statut - statut ZSS;

3) dyrektor - dyrektora ZSS;

4) rada_radarodziców ZSS;

5) prezydium - preąldium rady rodziców;

6) komisja rewĘjna _ komisję rewĘją rady;

7) radzic _ rodziców lub prawnych opiekunów uczriów szkoły;

8) nauczyciel - wychowawca i inni pedagodzy.

Rozdział2
Cele i zadania rady 

$ 4

1. Podstawowyn celem rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły

poprzaz podejmowanie działai, wspieĘących dyrektora, nauczycieli w pracy rLarzecz

dobra uczniów.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególnościpaprzez



ł) pobudzanie akĘwności, i organizowanie różnorodnych form działalrrości na

rzeczrom,oju szkĄ;
2) z'apewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły popruez wyrazanie i

przekarywane dyrektorowi i innym organom' sprawującym nadzór

pedagogtczny, stanowisk i opinii w sprawachz:ńryanychz działalnością szkoły;

3) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły;

4) oryanizowanie wspołpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoĘ. '! : '

Rozdzial3
Struktura i zasady ryybo1ów rady orazjej organów wewnętrznych

s5
l. Rada reprezenĘe ogoł rodziców uczniów szkoły.

2. Radę twotząrodzice wybrani spośród przedstawicieli poszczególnych klas, po

jednym zkuŻdej Hasy na pie1vszym zebr'aniu Wnowym roku szkolnym.

3. Kadencja przedstawiciela khśy może z'astaćl skrócona w przypadku:

l) rezygnacji z człottkostwa w radzie;

2) na wniosek rodziców uczniów klasy;

3) stwierdzenia uchwałą rady faktycznego zaprzestartia pełnienia

fuŃcji członka rady przsz określonego przedstawiciela klasy.

4. W przypadku wygaśnięcia mandafu członka rady przeprowadza się wybory

uzupełniające na zwolnione miej sce.

$6
1. Na początku roku szkolnego rada wybiera, w głosowan'iu.iawnym:

1) prezydium;

2) komisję rewizyjną.

2. W skład prezydium, którego liczobnoŚc rada określa w uchwałe, wchodzą:

1) przewodniczący;

2) wiceprzewodniczący;

3) sekretan; 
,

4) skarbnik.

5) człoŃowie od 1 do 4

3. w skład komisji rewizyjnej' której liczebność rada,okręśla w uchwale, wchofuą:

1) przewodnicący

2) członekkomisj i rewiryjnej



3) Nie mozna łączyć stanowisk wPrezydium RR i Komisji Rewizyjnej.

s7 l

1. Do zadań przewodniczącego rady rmlleĘ w szczególności:

1) kierowanie pracami rady;

2) nłoływarue zebtań rady;

3) nadzorowanie realizacji uohwał rady;

4) nadzorowanie realizacji planu finansowego: rady;

5) podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu rady;

6) wspołpraca z arganarni szkĄ.
2. Do zadań wiceprzewodniczącego należązadania określone w ustawie 1 w przypadku

nieobecności przewodni czącego na zebraniu rady.

3. Do zadńsekretarza rady naleĘ w szczególności:
1) sporządzanie protokołów zebrai4

Ż) prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady;

3) prowadzenie ewidencji członków rady;

4) przysotowanie wypracowane5o ptzez zarząd projektu preliminarza przedsięwzięć

na dany rok szkolny

4. Do zadań skarbnika rady naleĘ w szczególności:

l) organizowanie wpływów finansowychnadziałalność rady (deklaracje rodziców);

2) nadzór nad pełną ibieĄcą rea|izacjąplanowanych dochodów;

3) nadzór nad prawidłowym i celoryym oraz zgodnym zptzeznaczeniem i obowiązu_

lącymi przepisami wydatkowania środków finansowych .udy;

4) nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji finansowej rady;

5) sprawdzanie na bieĘco dowodów raohunkowo_księgowych;

6) składanie sprawozdań z działa|ności finansowej.

$8

1. Rada działawprzezzebrariaplenarne oraz organy wewnętzne, zgodnie z ich

kompetencjami.

2. Zehraniazwyczajne rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym.

3. Zebrane rady zwofuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek % czforków

rady lub na wniosek dyrektora, ztym, ze pierwsze zębranię nvofuje dotychczasowy

przewodnicący ruepoźrnęj niz do końca września każdego roku.



4. o terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków

rady co najmniej 7 dniprzedplanowanym terminem zebranta.

5. W uzasadnionych przypadkach moze byó zwołane zebranie nadnłyczajne po

zawiadomieniu członków rady najpózniej m dzień przedterminem zebrania.

6. Tryb zwoĘwaniazebtańprerydium, komisji rewizyjnej określają te organy.

7. Uchwały rady, prezydium, komisji rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.

8. Zębraruarady są protokołowane.

9' W zebraniach rady, prezydium i komisji rewizyjnej mogą braćudział' z głosem

doradczym, zaproszone osoby.

Rlozdział 4
Kompetencje i zasady działania rady oraz jej organów wewnętrznych

$e
Do kompetencji rady nalety w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach doĘczących szkoły do dyrektora oraz

pozostałych organów szkoĘ, a takŻe do organu prowadzącego i organu

sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pdagog;cmą progrźLmu wychowawczego

szkoły i programu profilaĘki;

3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego prizez dyrektora;

4) opiniowanie progrźLmu i harmonoglamu poprawy efeĘwności kształcenia lub

wychowania; '

5) opiniowanie mozliwości podjęcia w szkole działalnościprzez stowarzyszenie lub

inną organizację;

6) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w zlrńązku z ubieganiem się

przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego,

mianowanego i dyplomowanego;

7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli;

8) wybór przedstawicieli rodziców do rady, komisji oraz innych ciał, których

przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły;

9) wybór przedstawiciela rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

lO)uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian;



11)zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady po zbadaniu

sprawozdania przez komisję rewtyjną i przedstawieriu przez nią opinii w tej

sprawie;

l2)uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców, na Izęcz

rady.

$10
1. Do zadahprezydium nalezy w szczególności:

1) bieące organizowanie prac rady;

2) realizałja preliminarza rady;

3) nadzorowanie wykonywaniauchwał rady;

4) zatrudnianie osób (zlecanie usfug) niezbędnych do realizacjizadańrudy.

2. Prezydium reprezenfuje radę i ogoł rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych

organów szkoły oraz podmiotów zewnętranych.'

3. W imieniu rady dokumenty skutkujące zobowiązanani finansowymi podpisują dwaj

członkowie prezydium:

1) przewodnicący lub wiceprzewodnicący;

2) skarbnik.

s11
1. KomisjarewĘjna jest organem sprawującym konfrolę naddziałalnością prezydium.

2' Do kompetencji komisji rewiryjnej nalezy w szczególności:

1) kontrolowanie co najmniej tazw roku całokształtu działalności prezydium;

2) przedstawianię radzie informacji i wniosków wynikającyohzprzeptowadzonych

kontroli.

s12
1' Prezydium i komisja rewizyjna dokumenfują swoje zebrarua i podejmowane podczas

zebrai czynności w formie protokołu.

2. Protokół, zatwierdzony Wzez radę na jej najbliżsąrm zebraniu, podpisuje osoba

protokołuj ąca i przewodniczący'

3. Uchwały rady, komisji rewizyjnej i prezydium podpisuje osoba protokołująca i

przewodniczący.

4' Rada raz w roku składa ogołowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej

działalnościwrazz informacją o wynikachdziałańkontrolnych komisji rewizyjnej'



Rozdział 5
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania fundusry rady

. $13
1. Zródłem funduszy rady są:

1) dobrowolne składki rodziców;

2) darowizny od osób fizyczrrychoraz osób prawnych;

3) dotacje;

4) dochody z innych źródeł.

z. Fundusze, o których mowa w ust' 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów

statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkolę pomocy materialnej w

zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad

uczniami.

3. Pisemne wnioski oprrymanie środków z funduszu rady mogą składać:

t) dyrektor;

2) radapdagogicma;

3) naucryciele.

$14
1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza

wydatków na dany rok szkolny, zatvmerdzonego każdorazowo przez radę'

2. Rada Rodziców moze wydatkować te środki w szczególności na następująpe cele :

1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym takich jak:

' dzieńdziecka, bal karnawałowy, piknik rodzinny, pasowanie na ucznia i innych;

2) nagrody rzęczuwę dla wyrózniających się uczniów i zespołów aĘsĘcznych i

sportowych;

3) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania

dożywiania'

a) pydatki osobowe i rzeezowe zlvł'ązane z prowadzeniem księgowości i

rachunkowości rady.

5) Dofinansowanie organizacji zajerć, dodatkowych dla uczniów.

3. W działalności finansowej rady obowiąąują zasady celowego i oszczędnego

gospodarowania.



$ls
Przewodniczący' wiceprzewodnicący oraz skarbnik są upowaź:rrieni do dysponowania

środkami zkonta bankowego rady do finansowania przedsięwzięć wynikającychz

preliminarza wydatków z zachowaniem zasady dotycącej składania podpisów o

której mowa w $ 10 ust. 3'

$16
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstzyga Rada w drodze uchwĄ, zgodnie z

obowiązuj ącymi przepisami'

Rozdzial6
Przepisy końcowe

$17
Zmiana regulaminu odbywa się w Ębie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenią po

zasięgnięciu opinii rady'

s18
1. W celu wymiany informacji i wspołdziałania z innymi organami szkoĘ radana swoje

zebtarua może zapraszać dyrelrtora szkoły, wicedyrektorów oraz kooĄnatorów

działań.

2. Rada wprzez różne formy swojego działatna, zapewnia reaLizację uprawnień

ustawowych i statutolvych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejsąrm

regulaminie.

$21
Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 3.09.2007r.

s22
Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem podpisania'

l&ns:gł!e' d, . l!.,p!.JQts
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