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Opracowany na podstawie: 

 Ustawa z 7.09.1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 22a ust. 6, art. 22ab ust. 4. 

 Statut Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rzeszowie 

 

Postanowienia wstępne 

§1 

1. Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Statutu Szkoły 

Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Rada Rodziców, jest społecznym organem władzy, reprezentującym ogół rodziców                

i opiekunów prawnych, którego zadaniem jest organizowanie i rozwijanie współpracy 

rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami 

oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej 

działalności szkoły. 

3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. 

5. Głównym terenem działania Rady Rodziców jest Szkoła. Rada Rodziców może podejmować 

działania w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez 

szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

6. Pełna nazwa Rady Rodziców brzmi: 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie 

7. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o brzmieniu: 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie, 

ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów 

 

Zadania Rady Rodziców 

§2 

1. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w tym: 

 zapewnienie rodzicom wpływu na działalność placówki poprzez wyrażanie                           

i przekazywanie dyrekcji szkoły, organowi prowadzącemu, organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny oraz innym organom stanowiska rodziców w ważnych sprawach,  

 finansowe i organizacyjne wsparcie działalności szkoły, 

 wzbogacenie wyposażenia szkoły, 

 uczestniczenie w życiu szkoły, przyczyniające się do zaspokajania potrzeb uczniów, 

 współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów, 

 współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, 

 współorganizowanie działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej uczniów, 

 przyczynianie się do podnoszenia poziomu nauczania w placówce, 

 wspieranie dyrekcji szkoły oraz Rady Pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, 



Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie 

 

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. K. Pułaskiego  w Rzeszowie Strona 3 

 

b) uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców,  

c) wprowadzanie zmian w Regulaminie Rady Rodziców, 

d) uchwalanie Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny, 

e) wprowadzanie zmian w Preliminarzu wydatków, 

f) uchwalanie składu Komisji Rewizyjnej, 

g) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami, 

h) przekazywanie rodzicom uczniów szkoły informacji o planowanych działaniach na rzecz 

placówki, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców, 

 

Kompetencje Rady Rodziców 

§3 

1. Prezydium Rady Rodziców w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu jego powstania 

przedstawia propozycję Regulaminu swojej działalności Radzie Rodziców.  

2. Rada Rodziców ma 7 dni na zgłoszenie na piśmie uwag do propozycji Regulaminu, o którym 

mowa w pkt.1.  

3. Uchwała zatwierdzająca Regulamin winna być podjęta podczas głosowania jawnego           

w terminie 3 dni roboczych od złożenia uwag opisanych w pkt.2. 

§4 

Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym 

zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników. Jednak zmiana w tych 

zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 

§5 

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

program ustala dyrekcja szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny nad placówką 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrekcję szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§6 

Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 

§7 

1. Prezydium Rady Rodziców na wniosek dyrekcji szkoły może wyrazić pisemną opinię o pracy 

nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrekcję szkoły oceny dorobku zawodowego. 

2. Prezydium Rady Rodziców powinno przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku o sporządzenie opinii.  
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3. Nie przedstawienie opinii przez Prezydium Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania. 

§8 

1. Rada Rodziców na wniosek dyrekcji szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez 

stowarzyszenia/organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Rada Rodziców może występować do dyrekcji szkoły o podjęcie działalności z pkt.1. 

§9 

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrekcję szkoły. 

§10 

Rada opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

§11 

Rada opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§12 

Rada Rodziców upoważnia dwóch przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej 

na stanowisko dyrektora szkoły. 

§13 

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, przy czym 

zasady wydatkowania tych funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

Tryb przeprowadzania wyborów 

§14 

1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza wychowawca klasy się na pierwszym zebraniu 

rodziców i opiekunów prawnych w każdym nowym roku szkolnym w głosowaniu tajnym. 

2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech 

rodziców danego oddziału. 

3. W wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 

4. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się kandydatów z największą ilość głosów. 

6. W przypadku równej liczny głosów kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania. 

7. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego. 

8. Z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, który Przewodniczący 

po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców. 

9. Rada Oddziałowa deleguje jednego z członków Rady Oddziałowej do  Rady Rodziców. 

10. Rodzice i opiekunowie prawni danego oddziału mogą wskazać osoby wspomagające 

przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców w jego działalności. 

 

 

 

 



Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie 

 

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. K. Pułaskiego  w Rzeszowie Strona 5 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców 

§15 

1. Na pierwszym zebraniu odbywają się wybory Przewodniczącego Rady Rodziców.  

2. Wybory przeprowadza się w głosowaniu jawnym spośród członków Rady Rodziców. 

3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. 

4. Zadania dyrekcji szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców: 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, 

 przeprowadzenie głosowania, 

 policzenie głosów i podanie wyników głosowania 

5. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

6. Wybranym Przewodniczącym Rady Rodziców jest kandydat z największą liczbą głosów. 

7. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej ilości głosów o wyborze 

Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

8. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania. 

 

Struktura Rady Rodziców 

§16 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z Rad Oddziałowych. 
2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w składzie: 

 Przewodniczący 

 Zastępca Przewodniczącego 

 Skarbnik 

 Sekretarz 

3. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym 

zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. 

4. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków         

w trybie wyborów uzupełniających. 

5. Organem kontrolującym Radę Rodziców i jej Prezydium jest Komisja Rewizyjna składająca 

się minimum z dwóch członków wybranych spośród członków Rady Rodziców, zwykłą 

Większością głosów podczas pierwszego posiedzenia Rady Rodziców. Szczegółowe zasady 

działania Komisji Rewizyjnej i jej kompetencje określa paragraf nr 21. 

 

Zasady działania Rady Rodziców 

§17 

1. Pierwsze zebranie Rady zwołuje dyrekcja szkoły w terminie do 30 września danego roku 

szkolnego. 

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrekcja szkoły i przewodniczy mu do czasu 

wybrania Przewodniczącego Rady. 



Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie 

 

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. K. Pułaskiego  w Rzeszowie Strona 6 

 

3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez 

niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 Rad Oddziałowych lub 

dyrekcji szkoły. 

4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego 

członek Rady Rodziców. 

5. Radę Rodziców zwołuje się nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym. 

6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrekcja szkoły, na zaproszenie 

Rady Rodziców. 

7. Przewodniczący Rady może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby 

do udziału w zebraniach. 

8. Rada Rodziców może wśród swoich członków wybierać i powoływać zespoły robocze, które 

szczegółowo będą zajmować się konkretnym zagadnieniem w ramach Rady Rodziców. 

§18 

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej zadań      

i kompetencji określonych w przepisach, Statucie szkoły oraz Regulaminie Rady Rodziców. 

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów osób uczestniczących                 

w zebraniu. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć liczbę głosów „za”, która 

przewyższa sumę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące”. 

3. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

4. Każdy Oddział klasowy posiada jeden głos podczas głosowania uchwał Rady Rodziców. 

5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu 

jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 

§19 

1. Zebrania Rady Rodziców i zespołów są protokołowane. 

2. Protokół zebrania Rady Rodziców i zespołu powinien zawierać” 

 numer, datę i miejsce zebrania, 

 listę obecnych osób, 

 zatwierdzony porządek obrad, 

 stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

 przebieg obrad, 

 streszczenie wystąpień oraz wnioski, 

 treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników, 

 podpisy Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Protokoły z zebrań Rady i zespołów numerowane są w ramach roku szkolnego. 

4. Treść uchwał wpisuje się w całości do księgi protokołów. 

5. Prawo wglądu do protokołów Rady Rodziców i zespołów mają upoważnieni przez dyrekcję 

pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego. 

6. Sposób przechowywania protokołów Rady i zespołów uzgadnia się z dyrekcją szkoły. 
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7. Przyjęte przez Radę i komisje poprawki/uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania 

umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte. 

8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant. 

9. Protokolantem jest osoba wybrana spośród członków Rady przed rozpoczęciem 

posiedzenia zwykłą większością głosów. 

10. Protokoły z zebrań zespołów powołanych przez Radę stanowią dokumentację pracy Rady. 

 

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców 

§20 

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy w szczególności:  

a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz, 

b) współdziałanie z członkami Rady oraz włączanie ich do realizacji planu pracy,  

c) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, 

d) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,  

e) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców,  

f) przekazywanie dyrekcji opinii i postulatów Rady dotyczących działalności szkoły.  

2. Wiceprzewodniczący Rady w szczególności:  

a) w czasie nieobecności Przewodniczącego przejmuje wszystkie jego obowiązki,  

b) wspiera Przewodniczącego w wypełnianiu jego funkcji, 

c) zwołuje zebrania w zastępstwie Przewodniczącego, podpisuje uchwały oraz reprezentuje 

Radę na zewnątrz. 

3. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy w szczególności:  

a) prowadzenie działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców,  

b) opracowanie Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny,  

c) sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców,  

d) składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.  

4. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy w szczególności:  

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,  

b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,  

c) wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad,  

d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców.  

5. Członek Rady Rodziców zobowiązuje się do:  

a) czynnego udziału w zebraniach i działalności Rady Rodziców  

6. Wszyscy Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do:  

a) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów, rodziców lub/i opiekunów prawnych, a także dyrekcji i innych 

pracowników szkoły, 

b) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.  
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Komisja Rewizyjna 

§21 

1. Rada podczas pierwszego zebrania wybiera minimum dwie osoby do Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady Rodziców, w tym jej działalność finansową. 

3. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, 

przynajmniej raz w roku, nie później niż na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w kolejnym 

roku szkolnym za rok poprzedni. 

4. Komisja Rewizyjna powołana w bieżącym roku szkolnym może skontrolować pracę 

ustępującego Prezydium Rady Rodziców. 

5. Posiedzenia Komisji są obowiązkowe i muszą się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 

§22 

1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 

2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł. 

3. Wysokość składki na Fundusz Rada Rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego. 

4. Wpłaty na Fundusz Rady dokumentowane są na listach zbiorczych. 

5. Fundusze Rady Rodziców przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady. 

6. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami uprawnione 

są osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez minimum dwóch członków 

Prezydium Rady Rodziców. 

7. Pisemne wnioski wraz uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady 

Rodziców mogą składać: dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny, Rady 

Oddziałowe, Samorząd Uczniowski oraz inne osoby upoważnione. 

8. Pisemny wniosek powinien zawierać: 

a) cel wydatku 

b) kwotę wydatku 

c) proponowaną formę rozliczenia (przedpłata/przelew z odroczonym terminem 

płatności/zaliczka) 

d) przewidywaną datę końcową na wykonanie dofinansowania (szczególnie                     

w przypadku dofinansowania do wycieczek lub zakupu nagród) 

e) uzasadnienie wniosku 

f) w przypadku zaproponowania formy rozliczenia jako „zaliczka”, wnioskodawca 

zobowiązany jest podać również numer rachunku bankowego, na który mają zostać 

przelane środki. 

g) w przypadku wniosku złożonego przez Samorząd Uczniowski nie mają zastosowania 

pkt. c, f. Płatności i rozliczenie wykonuje Prezydium Rady Rodziców. 
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9. W przypadku, gdy wniosek zawiera informację o formie płatności zapłaty poprzez zaliczkę, 

zaliczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia się z poniesionego wydatku poprzez 

przedstawienie faktury (rachunku) w terminie 14 dni od dnia udzielenia zaliczki lub              

w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie oświadczenia o wykorzystanych 

środkach nie później niż przed zakończeniem sprawozdania finansowego za dany rok. 

10. Jeśli zaliczka, o której mowa w pkt. 8 nie pokryła w całości wydatków z przyczyn 

nieprzewidzianych we wniosku to po akceptacji Prezydium Rady Rodziców różnica zostanie 

wypłacona wnioskodawcy w formie zwrotu na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

11. Jeśli kwota, o której mowa w pkt. 8 przewyższa wartość wydatku, to wnioskodawca 

zobowiązany jest zwrócić nadwyżkę pomiędzy kwotą zaliczki a fakturą (rachunkiem) w 

terminie 14 dni na rachunek bankowy Rady Rodziców z opisem: „Rozliczenie zaliczki z dnia 

…… - imię i nazwisko wnioskodawcy” 

12. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim 

pierwszym posiedzeniu i przedstawia Radzie do zatwierdzenia. 

13. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z przepisami. 

14. Funkcję księgowego Rady pełni Skarbnik, lub inny członek Rady, jeśli w pisemnym 

oświadczeniu przyjmie na siebie taki obowiązek. 

15. Jeśli wśród członków Rady nie ma osoby, która posiada niezbędną wiedzę i praktykę w 

zakresie prowadzenia księgowości, Rada może powierzyć prowadzenie rozliczeń 

finansowych osobie spoza Rady lub podmiotowi zewnętrznemu. 

§23 

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na: 

a) wycieczki szkolne  

Środki z funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wycieczki szkolnej. Nie 

jest możliwe uzależnienie dopłaty od wcześniejszych wpłat na Radę Rodziców. 

b) nagrody dla uczniów 

Środki z funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie nagród, ale dopłata – 

podobnie jak w przypadku wycieczki – nie może być uzależniona od wcześniejszych 

wpłat na Radę Rodziców. 

c) okolicznościowe upominki dla uczniów 

d) imprezy szkolne 

e) ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne 

Takie przeznaczenie środków nie może uchylać (zastępować, odkładać, rozpraszać) 

obowiązku samorządowego w zakresie zapewniania w szkole warunków 

organizacyjnych, standardowo przyjętych dla szkół w samorządzie. Zakup 

ponadstandardowych elementów jest dopuszczalny, o ile łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki: 

 planowane zakupy ze środków zgromadzonych przez Radę nie zastępują 

niezbędnych wydatków na ten cel zapewnianych przez organ prowadzący, 
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 zapis o takich zakupach znajduje się w Regulaminie Rady (zasady 

wydatkowania) 

 zakup nie powoduje dodatkowych zobowiązań finansowych dla szkoły 

(eliminując sytuację zawarcia przez szkołę zobowiązań bez potwierdzonego 

źródła ich finansowania) 

f) inne (związane ze wsparciem działalności statutowej) 

Rada Rodziców w przypadku zaistnienia wątpliwości prawnych w zakresie stosowania 

obowiązujących przepisów prawa, nie uregulowanych Regulaminem Rady Rodziców 

może przeznaczyć środki finansowe na opłacenie zapytania skierowanego do radców 

prawnych, czy w związku z wnioskiem o interpretację podatkową. W przypadku 

opisanym powyżej Rada powinna uwzględniać zasady celowego, oszczędnego               

i prawidłowego gospodarowania funduszami społecznymi. 

2. Fundusze Rady Rodziców nie mogą być przeznaczone na bieżącą działalność szkoły, za 

którą odpowiada organ prowadzący. W szczególności nie mogą być przeznaczone na: 

a) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki, 

b) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki         

i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

c) wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

d) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej                     

i organizacyjnej szkoły, 

e) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do podstawowej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

f) cele nie związane z potrzebami uczniów. 

 

Postanowienia końcowe 

§24 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców. 

2. Regulamin jest jawny i podlega upublicznieniu przez cały rok szkolny na stronie 

internetowej szkoły. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem i przepisami nadrzędnymi rozstrzyga 

Rada Rodziców, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 


