
Regulamin Rady Rodziców 

przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz .U. Nr 95 z dnia 25 

października 1991r.poz. 425 (z późniejszymi zmianami) 

Statut Zespołu Szkół Muzycznych im. I J .Paderewskiego w Tarnowie 

 

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 

 

§ 1 

 

1. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych reprezentuje wszystkich 

rodziców i prawnych opiekunów uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

I i II oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I .J. Paderewskiego zwanej dalej 

OSM I i OSM II oraz SM I i II stopnia. 

 

2. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje w Radzie 

Rodziców wyłącznie społecznie, nie otrzymując z tego tytułu żadnego 

wynagrodzenia. 

 

§ 2 

 

1. Celem rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców i prawnych 

opiekunów oraz uczniów OSM I i II,SM I i SM II podejmowanie działań dla 

dobra, rozwoju i promocji Szkoły, doskonalenia jej statutowej działalności  

a także współdziałania, nauczania i opieki w porozumieniu ze wszystkimi 

organami Szkoły. 

 

2. Rada wspiera działalność statutową Szkoły zmierzając do osiągnięcia jednego 

z jej nadrzędnych celów, to jest zapewnienia uczniom jak najlepszych 

warunków do zdobywania wiedzy oraz troski o przestrzeganie prawa młodzieży 

do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju, 

podniesienia poziomu nauczania oraz organizowanie środowiska społecznego 

do udzielania pomocy szkole. 

 

§ 3 

 

Rada Rodziców realizuje swoje zadania poprzez: 

 

1. Dysponowanie środkami finansowymi składanymi dobrowolnie przez 

rodziców i prawnych opiekunów na rzecz Rady Rodziców. 



 

2. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków 

finansowych dla szkoły, w szczególności na działalność opiekuńczo-

wychowawczą oraz celem wsparcia rozwoju wszystkich uczniów zgodnie  

z profilem szkoły. 

 

3. Udział rodziców dysponujących odpowiednim przygotowaniem w realizacji 

wybranych zagadnień przewidzianych w programie nauczania, programie 

wychowawczym i programie profilaktyki szkoły. 

Współudział w: 

- organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności  

w nauce oraz zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia uczniów, 

- organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowo-

rekreacyjnej uczniów, 

- działaniu szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów oraz podwyższania 

poziomu bezpieczeństwa i higieny. 

 

4. Udzielanie uczniom pomocy materialnej ze środków Rady Rodziców wg 

ustalonych kryteriów, które są wymienione w rozdziale IV. 

 

5. Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie oraz 

przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły stanowiska w sprawach 

związanych z działalnością szkoły. 

6. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa 

oświatowego oraz statutem szkoły. 

 

7. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, począwszy od dnia wyborów do 

dnia następnych wyborów. 

 

8. Rada Rodziców w okresie kadencji realizuje postanowienia i uchwały podjęte 

przez rodziców na zebraniach Rady Rodziców i decyduje w ich imieniu o 

wszystkich sprawach bieżących, dotyczących działalności Rady Rodziców, 

podejmując w tych sprawach uchwały. 

 

9. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Na posiedzenia 

Prezydium może zaprosić Dyrektora Szkoły, wychowawców klasowych, 

nauczycieli i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

 

10. Posiedzenia Rady Rodziców protokołuje Sekretarz Rady Rodziców. 

 



11. Rada Rodziców zbiera się z własnej inicjatywy lub na wniosek Klasowej 

Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie 

mniej niż 15 osób w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

12. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy: 

-    gospodarka finansami Rady Rodziców, 

-    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Rodziców, 

- opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z 

uwzględnieniem opinii Klasowych Rad Rodziców oraz rodziców z klas 

poszczególnych instrumentów. 

 

 

III. STRUKTURA RADY RODZICÓW 

 

§4 

 

Rady Klasowe – Zespół Pomocniczy 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest Rada 

Klasowa. 

 

2. Corocznie na początku roku szkolnego rodzice danej klasy w sposób jawny 

wybierają spośród siebie Klasową Radę Rodziców, składającą się z 3 osób: 

Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. 

 

3. Klasowa Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców danej klasy. 

 

4. Rady Klasowe mogą zgłaszać Radzie Rodziców w formie pisemnej wszelkie 

problemy i wnioski do rozpatrzenia. 

 

Walne Zebrania Rodziców 

 

§5 

 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Walne Zebranie Rodziców. 

 

2. W Walnych Zebraniach Rodziców mają prawo wziąć udział wszyscy rodzice 

uczniów uczęszczających do szkoły. 

 

§6 

 

1. Walne Zebrania Rodziców są zwoływane przez Radę Rodziców z własnej 

inicjatywy co najmniej 1 raz w trakcie trwania roku szkolnego. 



 

2. Walne Zebranie Rodziców może być również zwoływane przez Radę 

Rodziców: 

a) na wniosek Dyrektora Szkoły 

b) na wniosek nie mniej niż 15 rodziców lub Klasowej Rady Rodziców, 

zgłoszony na piśmie do Rady Rodziców, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

 

3. Pierwsze Walne Zebranie Rodziców w danym roku szkolnym powinno odbyć 

się najpóźniej wciągu miesiąca od rozpoczęcia każdego roku szkolnego – 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

 

Tryb podejmowania uchwał 

 

§ 7 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania Rodziców są podejmowane zwykłą większością 

głosów. 

 

2. Do podejmowania wiążących uchwał przez Walne Zebranie Rodziców 

konieczna jest obecność50% ogółu rodziców. 

 

3. Jeżeli w pierwszym terminie w Zebraniu nie weźmie udziału 50 % ogółu 

rodziców, Walne Zebranie obejmujące ten sam porządek obrad może odbyć się 

w drugim terminie, a podejmowanie wiążących uchwał następuje w obecności 

rodziców obecnych na Zebraniu. 

 

4. Frekwencję rodziców oblicza się przy zachowaniu zasady, że jeden rodzic 

reprezentuje całą rodzinę, niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do 

szkoły. 

 

5. Listę uczestników Zebrania oraz quorum ( prawomocność zebrania ) ustala 

każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący Rady Rodziców. 

 

6.Ustępująca Rada Rodziców na pierwszym Walnym Zebraniu Rodziców składa 

sprawozdanie ze swojej działalności i uzyskuje absolutorium. 

 

Wybory do organów Rady Rodziców 

 

§8 

 



1. O członkostwo w Radzie Rodziców OSM I° i II° SM I i SM II w Tarnowie 

mogą ubiegać się rodzice oraz prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do 

OSM I° i II° SM I i SM II w Tarnowie. 

 

2.Wybory będą odbywać się podczas pierwszego Walnego Zebrania Rodziców 

OSM I° i II°,SMI i SM II w Tarnowie w danym roku szkolnym, w dniu 

ustalonym przez aktualnie działającą Radę Rodziców w porozumieniu z 

Dyrektorem ZSM w Tarnowie. 

 

3. Wybory przeprowadzone będą przez aktualnie działającą Radę Rodziców 

OSM I° i II° SM I i SM II w Tarnowie. 

 

4. Na okoliczność wyborów do Rady Rodziców OSM I° i II° w Tarnowie, 

ustępująca Rada Rodziców OSM I° i II° w Tarnowie: 

 

a. powołuje komisję skrutacyjną w liczbie 3 (słownie: trzech) osób, 

odpowiedzialną za prawidłowy przebieg wyborów . 

b. powołuje protokolanta sporządzającego listę obecności, a następnie protokół 

zebrania oraz przebiegu wyborów. 

c. głosowanie może być tajne lub jawne. 

d. ogłasza ostateczny wynik wyborów i przedstawia skład nowej Rady 

Rodziców OSM I° i II°SM I i SM II stopnia w Tarnowie. 

 

5. Rada Rodziców OSM I° i OSM II ,SM I i SM II stopnia w Tarnowie liczy 7 

(słownie: siedmiu)członków. Członkowie Rady Rodziców wybierają spośród 

siebie w głosowaniu jawnym: 

 

- Przewodniczącego 

- Zastępcę 

- Sekretarza 

- Skarbnika 

 

6. Rada Rodziców OSM I° i II° SM I i SM II stopnia w Tarnowie konstytuuje 

swoją działalność nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia 

ogłoszenia wyników wyborów. 

 

Rezygnacja członka Rady Rodziców i uzupełnienie składu Rady 

 

§ 9 

 

1. Każdy członek Rady Rodziców może w trakcie trwania kadencji 

zrezygnować z pracy w Radzie Rodziców . 

 



2. W takim przypadku zarządza się wybory uzupełniające w zwykłym trybie. 

 

 

IV. ZARZADZANIE FINANSAMI RADY RODZICÓW 

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 

§ 10 

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł : 

 

1. dobrowolnych składek rodziców, 

 

2. wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,  oraz innych 

darczyńców. 

 

§ 11 

 

1. Proponowaną wysokość dobrowolnych składek rocznych rodziców 

zatwierdza się do końca I semestru danego roku szkolnego. 

 

2. Propozycje wysokości dobrowolnych składek przedstawia urzędująca Rady 

Rodziców. 

 

§ 12 

 

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie pisemnych 

wniosków 

złożonych przez: 

 

a) Dyrektora Szkoły, 

b) Zastępców Dyrektora, 

c) Samorządu Uczniowskiego, 

d) Rady Klasowe, 

e) Kierowników Sekcji, 

f) wychowawców świetlicy, 

g) wychowawców i nauczycieli uczących przedmiotów muzycznych i 

ogólnokształcących. 

 

§ 13 

 

1. Wszelkie refundacje i jakiekolwiek dofinansowania dotyczą działalności 

statutowej Szkoły związanej z edukacją i wychowaniem dzieci.  



 

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania wniosków dotyczących wycieczek 

szkolnych jest uzyskanie przez jej uczestników poziomu 40% wpłat na Radę 

Rodziców. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać sumy wpłat.  

 

 

Zasady płatności składki podstawowej na rzecz Rady Rodziców 

 

§ 14 

 

1. Roczna wysokość dobrowolnej składki, obowiązująca w danym roku 

szkolnym, rokrocznie jest 6zatwierdzana do końca I semestru danego roku 

szkolonego . 

 

2. Za drugie dziecko z rodzeństwa rodzic płaci 50% wysokości składki. 

 

3. Za trzecie dziecko z rodzeństwa rodzic płaci 25% wysokości składki. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

 

W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję 

szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – 

Prezydium rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan 

rzeczy do Dyrektora Szkoły lub przewodniczących pozostałych organów szkoły, 

oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

 

§16 

 

W przypadku konfliktu z innymi organami szkoły, wynikającego z nie 

respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia 

wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia 

– Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu 

do organu prowadzącego szkołę. 

 

§17 

 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

 



Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie 

 

oraz posiada konto na którym gromadzone są środki finansowe składane 

dobrowolnie przez rodziców i prawnych opiekunów na rzecz Rady Rodziców 

służące celom statutowym, do którego upoważnionych jest dwóch członków 

wybranych uchwałą Rady Rodziców. 

Osoby upoważnione do konto Rady Rodziców są wybierane w każdym roku 

szkolnym spośród nowo wybranych członków Rady Rodziców. 

 

§18 

 

Regulamin uchwala się i dokonuje w nim zmian w trybie przewidzianym dla 

podejmowania uchwał . 
 


