REGULAMIN
RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH w Koszalinie
TEKST JEDNOLITY z dnia 27-04-2016
Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) w szkole powołana została reprezentacja Rodziców pod nazwą: RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Sportowych w Koszalinie.
Rozdział II
CEL I ZADANIA RADY RODZICÓW
§2
1. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także
wnioskowanie do innych organów w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadania Rady Rodziców:
3.1. Pobudzanie i organizowanie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
3.2. Gromadzenie niezbędnych funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania funduszy.
3.3. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, wpływu na działalność szkoły, wśród nich:
a. poznanie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
b. uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
c. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d. uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
szczególnie uwzględnienia w pracy Rady Rodziców sportowego profilu szkoły,
e. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
f. określanie struktur działania Rady Rodziców.
Rozdział III
ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW
§3
1. Z ogółu rodziców na zebraniach (wywiadówkach) wybierana jest w każdej klasie „Trójka
klasowa”.
2. Trójka klasowa składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
3. Każda „Trójka klasowa” wybiera spośród siebie jedną osobę, która będzie reprezentowała
klasę i wejdzie w skład Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera Prezydium i Komisję Rewizyjną.
5. W skład Prezydium wchodzi pięć osób: przewodniczący RR, dwóch zastępców, sekretarz
i skarbnik.
6. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym RR. Składa się z trzech osób. Członkowie
Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i jego zastępcę na pierwszym swoim posiedzeniu. Co najmniej jeden członek komisji powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

7. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny począwszy od 1 października
do 30 września. Przedstawiciele rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci
opuściły szkołę w środku kadencji, zostają zastąpieni przez członków „Trójek Klasowych”
rodziców młodszych klas.
Rozdział IV
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY
§4
1. Uchwały podejmuje Prezydium Rady Rodziców przy obecności wszystkich członków Rady
Rodziców. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców.
Rozdział V
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW
§5
1. Po upłynięciu kadencji Rady Rodziców i jej organów należy przeprowadzić nowe wybory.
2. Osoby wybrane z każdej „Trójki Klasowej” do reprezentowania klas w Radzie Rodziców
powinni obowiązkowo uczestniczyć w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest prawomocne wtedy, gdy będzie uczestniczyło
w nim 50% członków RR plus przynajmniej jedna osoba.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym. Spośród członków RR wybiera się skład nowego Prezydium (pięć osób) i Komisji Rewizyjnej (trzy osoby).
5. Lista kandydatów do prezydium i Komisji Rewizyjnej nie może być mniejsza od liczby
miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę
kandydowania.
6. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają poparcie większości głosów prawomocnego
zebrania wyborczego.
7. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
8. Nowo wybrane prezydium RR i Komisja Rewizyjna mają obowiązek ukonstytuowania się
na pierwszym swoim posiedzeniu.
9. Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak
komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków oraz komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,
 sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,
 informacja dyrektora szkoły o funkcjonowaniu placówki,
 ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów lub organizacji,
 dyskusja programowa,
 uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
 wybory nowych organów Rady Rodziców:
 ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
 przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję
Wyborczą,
 głosowanie,
 ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej,
 wolne głosy i wnioski;

§6
Inne zebrania Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek jak w § 5 z tym, że opuszcza się
w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku
w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.
Rozdział VI
RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW
§7
Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej przewodniczącego stosownie do potrzeb.
§8
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi
odpowiedzialność sekretarz.
§9
Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne i organizowane dwa razy w roku
szkolnym. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Rodziców, „Trójek klasowych”, dowolnej grupy rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji
Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane Radzie Rodziców oraz
osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
§ 10
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, „Trójek
klasowych” lub wychowawcy klasy.
Rozdział VII
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
§11
1. Rada Rodziców gromadzi fundusz na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
a. dobrowolnych składek rodziców na fundusz Rady Rodziców,
b. wpłat rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach sportowych na fundusz sportowy
w kwocie ustalonej przez Radę Rodziców,
c. wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada
Rodziców,
d. dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
e. innych źródeł.
2. Wysokość składek ustala się na końcu każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu Rady
Rodziców. Propozycję wysokości składek przedstawia dla całej szkoły Rada Rodziców.
3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wpłata na fundusz Rady
Rodziców za pierwsze dziecko wynosi 100% kwoty ustalonej, natomiast za drugie i każde
następne dziecko wpłata wynosi 50% kwoty ustalonej.
4. Reguła ta nie dotyczy wpłat dokonywanych na fundusz sportowy.
5. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić z opłat tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymaga indy-

widualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice do wychowawcy klasy w celu zaopiniowania. Następnie wnioski przekazywane są skarbnikowi
Rady Rodziców.
§12
1. Wydatkowanie środków finansowych Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców" na każdy rok szkolny zatwierdzonego każdorazowo
przez Radę Rodziców.
2. Ze środków finansowych Rady Rodziców mogą być pokrywane i regulowane wydatki
związane z planową lub pozaplanową działalnością Rady Rodziców na rzecz szkoły, jak
również drobne wydatki związane z właściwym funkcjonowaniem Rady Rodziców. Wymienić należy tu w szczególności:
 dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak: finały
szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, okolicznościowych czy sportowych,
 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się w nauce uczniów (warunkiem otrzymania
dofinansowania na zakup nagród dla wyróżniającego się w nauce ucznia jest 100%
wpłata na rzecz RR wyróżnionej osoby),
 nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w sporcie,
 nagrody rzeczowe dla zespołów sportowych,
 zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
 inne drobne wydatki na działalność Rady Rodziców.
Rozdział VIII
OBSŁUGA FINANSOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY
RODZICÓW
§13
1. Do obsługi finansowo-rachunkowej funduszy, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem,
Rada Rodziców powołuje skarbnika. Skarbnik funkcję swoją pełni odpłatnie. Wynagrodzenie skarbnika jest corocznie określane przez Radę Rodziców do dnia 30 września każdego
roku i wypłacane przez MKS ZNICZ KOSZALIN. Rada Rodziców opracowuje zakres
czynności i odpowiedzialności skarbnika.
2. Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu
przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów,
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców
może zapraszać na zebrania w zależności od potrzeb członków Rady Pedagogicznej.
2. Rada Rodziców, poprzez formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie, Rada Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie

sporu do Kuratorium Oświaty w Koszalinie lub Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
§15
Członkowie Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej i „Trójek klasowych” mogą być odwołani ze
swoich funkcji przed upływem kadencji, jeżeli ogół, który dokonał ich wyboru, postanowi ich
odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w niniejszym regulaminie.
§16
Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Sportowych
ul. Zwycięstwa 117, 75-601 Koszalin
NIP: 669-22-08-144
§17
Do otwarcia rachunku i dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku upoważnione są następujące osoby:
1. Przewodniczący Rady Rodziców
2. Skarbnik
§18
Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia. Koszalin, dnia 27.04.2016 r.

Niniejszy regulamin zatwierdzam
Przewodnicząca RR Agnieszka Paziewska

