REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 35
w Bydgoszczy, ul. Gawędy 5

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.) w szkole działa Rada Rodziców ZSz 35 w Bydgoszczy, która uchwala regulamin
swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I.
Postanowienia wstępne
§ 1.
Rodzicielskie organy szkoły w składzie przedstawicieli Gimnazjum nr 3 oraz XIII Liceum
Ogólnokształcącego, postanawiają, że z powodu bardzo małej liczby oddziałów (7 klas
gimnazjalnych i 2 klasy licealne) uchwalają jeden wspólny Regulamin Zespołu Szkół nr 35
w Bydgoszczy, dalej zwany Regulaminem.
§ 2.
Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców, zwana dalej RR
Rozdział II.
Cele i zadania Rady Rodziców.
§ 3.
1. Celem RR jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do
innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem RR jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
§ 4.
Zadaniem RR jest w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,
- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także
ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów
lub trudności,
b. znajomość regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system oceniania”
c. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
d. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
- określanie struktur działania ogółu rodziców oraz RR.
e. RR może na wniosek dyrektora szkoły opiniować pracę nauczyciela, a na wniosek organu
prowadzącego czy nadzorującego pracę dyrektora szkoły.
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Rozdział III.
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§ 5.
Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się
z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
Zebranie rodziców danej klasy wybiera w wyborach tajnych jednego przedstawiciela do RR.
Zebranie RR szkoły wybiera spośród siebie:
a) Przewodniczącego oraz prezydium RR jako wewnętrzny organ kierujący pracami RR,
a także
b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny RR.
Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
Prezydium RR składa się z 3 członków, na I zebraniu wyłania funkcje: przewodniczącego,
sekretarza, skarbnika.
Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej
wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim
posiedzeniu.
Prezydium RR może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków,
członków RR i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły
(jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

§ 6.
Kompetencje prezydium RR:
1. kierowanie całokształtem prac RR
2. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej
3. bieżące decydowanie o wydatkach z funduszu RR
4. wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły
5. zwoływanie i prowadzenie zebrań RR.
a) Posiedzenie RR jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku szkolnym
b) Zebranie RR może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad
Rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej – złożony do
prezydium rady.
6. protokołowanie zebrań RR
7. prowadzenie dokumentacji i korespondencji RR
8. reprezentowanie RR na zewnątrz
9. przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej
§ 7.
Kompetencje RR
1. uchwalanie Uchwał, przy czym Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu RR
2. głosowanie nad preliminarzem
3. opracowanie planu pracy RR
1. występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
4. przekazywanie informacji poszczególnym klasom
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. kontrolowanie działalności RR w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami
RR
2. kontrolowanie działalności finansowo-gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami
dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości
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3. kontrolowanie ogólnej działalności RR
4. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami RR.
Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium RR,
Rady Rodziców klas, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
5. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane: RR oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
§ 8.
1. Wybory do RR odbywają się co roku podczas pierwszego zebrania z rodzicami w trybie
tajnym
2. Wybrani rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do
szkoły.
3. Kadencja rodziców trwa 1 rok.
Rozdział IV.
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców
§ 9.
RR uchwala Preliminarz wydatków, wg którego może wydatkować środki z funduszu RR na
następujące cele:
- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania
dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn
sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Finały
szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
- sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych
sportowych,
- częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych
i zawodowych,
- zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz
komputerów,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże
służbowe uczniów i przedstawicieli RR,
- zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
- zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,
- zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.
- finansowanie własnych projektów RR jak budowa nowych pracowni, wyposażanie
szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej,
renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.
- inne cele realizowane uchwałą RR,
- dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
§10.
Sposób wydatkowania środków RR może być w części zależny od życzenia czy wskazania celów
przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz RR.
W takim przypadku prezydium RR nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania
zgody ofiarodawców.
§ 11.
1. RR ZSz 35 prowadzi odrębną gospodarkę finansową dla Gimnazjum nr 3 i dla XIII LO.
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2. Obsługę księgowo – rachunkową funduszy RR, prowadzenie księgowości oraz obsługi
rachunkowej użytkowników funduszu prowadzi, wspólny dla obu rad, skarbnik RR.
3. RR przechowuje swoje środki na bankowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
§ 12.
1. RR gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
a) ze dobrowolnych składek rodziców
b) z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji
c) z dochodowych imprez organizowanych przez RR, dla całego środowiska szkolnego.
2. Sugerowaną wysokość składki ustala RR na pierwszym posiedzeniu.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe.
§ 13.
Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium RR, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą
być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru
postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.
§ 14.
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 35
85-792 Bydgoszcz, ul. gawędy 5, oraz Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 3
w Bydgoszczy, a także Przewodnicząca Rady Rodziców XIII Liceum Ogólnokształcącego
w Bydgoszczy
§ 15.
1. Regulamin RR jest uchwalany na zebraniu RR i tylko w takim trybie może zostać zmieniony.
2. Regulamin RR obowiązuje z dniem jego uchwalania.

Regulamin uchwalono podczas zebrania RR dnia 2.10.2013 r. w Bydgoszczy

Przewodniczący Rady Rodziców
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