Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz
Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542),
Konwencji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U.
z 1991 r., Nr 120, poz. 526 oraz z 200 r., Nr. 2, poz. 11 i 12), Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997, a także statutu Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 83 im.
Konstancji Markiewicz z dnia 22 czerwca 2007 roku (zatwierdzonego uchwałą nx 13/06/07),
przyjmuje się niniejszy Regulamin, zastępując tym samym wcześniejszy Regulamin z dnia 7
września 2009 i inne uchwały Rady Rodziców w sprawie regulaminu i zasad pracy Rady Rodziców.
Niniejszy Regulamin reguluje działalność rady rodziców przy gimnazjum nr 83, jako organu
powołanego ww. ustawą oraz statutem szkoły, i w związku z tym nie wymaga osobnego
zatwierdzania przez każdą kolejną Radę Rodziców.
Tekst niniejszego Regulaminu zawiera poprawkę z dnia 11.09.2012, wprowadzoną Uchwałą Rady
Rodziców, nr 03/2012 z dnia 11.09.2012 - zmiana pkt. 51.

ROZDZIAŁ I STRUKTURA RADY RODZICÓW
1.

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców, uczniów Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie przy ulicy Andriollego 1,
działającą na podstawie powołanych we wstępie przepisów, dla dobra uczniów i szkoły.

2.

Podstawowym elementem organizacyjnym Rady Rodziców jest Rada Oddziału,
reprezentująca rodziców danej klasy, określana dalej nazwą Trójka Klasowa.

3.

Trójka Klasowa liczy co najmniej 3 osoby, wybrane spośród grona rodziców uczniów danej
klasy.

4.

Trójka Klasowa wybiera ze swojego grona osobę przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego oraz skarbnika. Funkcje przewodniczącego oraz skarbnika nie mogą być
pełnione przez jedną osobę.

5.

Przewodniczący wszystkich Trójek Klasowych tworzą Radę Rodziców. W ramach
zastępstwa, do Rady Rodziców może zostać oddelegowana inna osoba z Trójki Klasowej.
Obowiązuje zasada jednego przedstawiciela w Radzie Rodziców na klasę. Zastępstwo nie
dotyczy osób wybranych już do organów Rady Rodziców.

6.

Rada Rodziców wybiera ze swojego grona organy Rady, w tym co najmniej Prezydium
oraz Komisję Klas Trzecich.

7.

Prezydium Rady Rodziców liczy co najmniej 5 osób.

8.

Prezydium wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

9.

Komisję Klas Trzecich składa się z osób reprezentujących klasy trzecie i liczy co najmniej
2 osoby. Komisja Klas Trzecich powołana jest do prowadzenia spraw właściwych tylko dla
klas trzecich szkoły, w tym związanych z egzaminami końcowymi oraz balem trzecich klas.
W skład Komisji Klas Trzecich mogą wchodzić członkowie innych organów Rady
Rodziców.

10. Rada Rodziców może powoływać inne stałe lub doraźne komisje i zespoły, wybrane spośród
siebie z ewentualnym udziałem osób spoza Rady Rodziców, dla realizacji określonych przez
Radę Rodziców zadań.
ROZDZIAŁ II
WYBORY I KADENCJA RADY RODZICÓW
11. Wybory do Trójek Klasowych odbywają się z mocy prawa, w każdym nowym roku
szkolnym, w terminie pierwszego wyznaczonego przez szkołę zebrania z rodzicami.
12. Wybory do Trójek Klasowych są tajne. Suma wszystkich głosów jest równa liczbie uczniów
klasy, a w głosowaniu jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
13. Głosowanie przeprowadza Komisja skrutacyjna wybrana w sposób jawny, zwykłą
większością głosów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą co najmniej dwie osoby.
Członkowie komisji skrutacyjnej nie tracą czynnego ani biernego prawa wyborczego
do Trójki Klasowej.
14. Głosowanie polega na oddaniu głosu za lub przeciw, na każdego wskazanego do Trójki
Klasowej kandydata. Do Trójki Klasowej wchodzą osoby które uzyskały największą liczbę
głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydata, głosowanie powtarza
się do uzyskania zwykłej przewagi głosów dla jednego z kandydatów.
15. Wyniki wyborów do Trójek Klasowych dostępne są do publicznej wiadomości rodziców
danej klasy.
16. Wybory do organów Rady Rodziców odbywają się w każdym nowym roku szkolnym,
w terminie pierwszego wyznaczonego przez szkołę zebrania z rodzicami,
a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie, nie później jednak niż do 30 września
danego roku. Nowe organy Rady Rodziców zaczynają pełnić swoje obowiązki z chwilą
wybrania ich składu. Do tego czasu i nie dłużej niż do 30 września danego roku, swoje
obowiązki pełnią organy Rady Rodziców wybrane w poprzednim roku szkolnym,
niezależnie od tego czy dzieci ich członków są czy nie są nadal uczniami szkoły.
17. Wybory do organów Rady Rodziców są jawne i odbywają się zwykłą większością głosów.
W przypadku braku możliwości określenia przewagi głosów, głosowanie powtarza się
do skutku.
18. Każda kandydatura do danego organu Rady Rodziców, głosowana jest niezależnie.
19. W każdym głosowaniu do Trójki Klasowej lub do organów Rady Rodziców, głos można
oddać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.

20. W przypadku ubytku więcej niż 1/3 składu Trójki Klasowej, dopuszcza się przeprowadzenie
wyborów uzupełniających, na ogólnych okreslonych regulaminem zasadach. Analogiczne
obowiązuje dla każdego organu Rady Rodziców.
21. Na wniosek conajmniej 2/3 rodziców klasy, przeprowadza się nowe wybory do Trójki
Klasowej. Analogiczne na wniosek conajmniej 2/3 Rady Rodziców, przeprowadza się nowe
wybory do organów rady.
22. Mając na uwadze zachowanie ciągłości prowadzonych przez Radę Rodziców spraw,
do grona kandydatów, w wyborach w każdym nowym roku szkolnym, automatycznie
włącza się zawsze wszystkie osoby z ustępujących organów Rady, o ile osoby te w dalszym
ciągu reprezentują swoje klasy i o ile nie zgłoszono sprzeciwu odnośnie ich kandydatur.
ROZDZIAŁ III POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
23. Posiedzenia Rady Rodziców zwoływane są na wniosek Prezydium Rady Rodziców,
conajmniej 1/3 członków Rady Rodziców lub na wniosek dyrektora szkoły skierowany
do Rady Rodziców.
24. Prezydium Rady Rodziców ustala termin posiedzenia Rady Rodziców i przekazuje go
do wiadomości rodziców za pośrednictwem Trójek Klasowych. W przypadku otrzymania
przez Prezydium wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Rodziców, o ile nie wskazano
we wniosku, Prezydium ustala termin spotkania najpóźniej na termin najbliższego
ustalonego przez szkołę zebrania z rodzicami.
25. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. Obowiązek sporządzenia protokołu
spoczywa na Prezydium Rady Rodziców a w szczególności wykonywany jest przez
sekretarza Prezydium.
26. Wszelkie głosowania związane ze sprawami posiedzenia Rady Rodziców dobywają się
w trybie jawnym, a wyniki ustalane są zwykłą większością głosów.
27. Rada Rodziców przyjmuje porządek spotkania oraz wybiera Przewodniczącego posiedzenia.
28. Podjęte w czasie zebrania Rady Rodziców uchwały, opinie i wnioski są protokołowane.
29. Rada Rodziców w drodze głosowania może uchylić lub zmienić decyzje organów Rady
Rodziców.
30. Wszelkie głosowania organizuje Przewodniczący posiedzenia, który może w uzasadnionych
przypadkach zarządzić powołanie Komisji Skrutacyjnej.
31. Rada Rodziców może w uzsadnionych przypadkach zarządzić głosowanie w trybie tajnym,
w szczególności w głosowaniu o odwołanie osoby ze składu organu Rady Rodziców.
32. Rada Rodziców może upoważnić wyłącznie Prezydium Rady Rodziców, do wykonania
zadania określonego ustawą lub statutem szkoły jako właściwego dla Rady Rodziców,
w szczególności w zakresie przyjęcia programów wychowawczego i profilaktyki,
zaopiniowania działalności stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły oraz przyjęcia planu

wydatków z funduszu Rady Rodziców. Upoważnienie takie przekazywane jest w postaci
osobnej uchwały Rady Rodziców, określającej zakres upoważnienia oraz sposób jego
wykonania.
33. Rada Rodziców może zaprosić na posiedzenia osoby spoza Rady Rodziców,
w szczególności dyrektora szkoły i inne osoby z rady pedagogicznej lub samorządu
uczniowskiego.
34. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w czasie trwania roku
szkolnego.
35. W przypadku uzasadnionej konieczności podjęcia uchwały przez Radę Rodziców
w terminie, w którym niemożliwe lub niepraktyczne będzie zwołanie posiedzenia Rady
Rodziców, Prezydium Rady Rodziców może skierować uchwałę pod głosowanie w trybie
zbierania podpisów. Zbieranie podpisów organizuje Prezydium Rady Rodziców. Uchwała
zostaje przyjęta po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ IV
POSIEDZENIA ORGANÓW RADY RODZICÓW
36. Z posiedzenia organów Rady Rodziców sporządzane są protokoły lub co najmniej notatki,
podpisywane przez dwie osoby obecne na posiedzeniu, w tym przewodniczącego.
37. Organ Rady Rodziców przyjmuje harmonogram spotkań właściwy dla realizcji
powierzonych jej zadań.
38. Spotkania Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 3 razy na semestr szkolny.
39. Organ Rady Rodziców może zaprosić na spotkania osoby spoza Rady Rodziców,
w szczególności dyrektora szkoły i inne osoby z rady pedagogicznej lub samorządu
uczniowskiego.
40. Posiedzenie organu prowadzi jego przewodniczący.
41. Podjęte w czasie spotkania organu Rady Rodziców uchwały, opinie i wnioski wymagają
formy pisemnej.
42. Decyzje wymagające głosowania, głosowane są w trybie jawnym, zwykłą większością
głosów.
43. Każdy członek organu ma prawo do zgłoszenia zdania odrębnego w formie pisemnej,
zamieszczanego w protokole lub notatce do spotkania ale nie mającego wpływu na przyjęcie
lub realizację prawidłowo przegłosowanej decyzji.
ROZDZIAŁ V FUNDUSZE RADY RODZICÓW
44. Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są na realizację zadań służących dobru uczniów
szkoły.

45. Rada Rodziców przyjmuje stosowną uchwałą wysokość dobrowolnej składki rodziców
zasilającej fundusz Rady, jako wysokość dobrowolnej wpłaty za każdego ucznia szkoły
w danym roku szkolnym, sugerowanej dla zapewnienia realizacji celów do których
powołana jest Rada Rodziców.
46. Wysokość składki ustalana jest na podstawie doświadczeń lat ubiegłych oraz innych
znanych potrzeb i planów, w momencie jej ustalania.
47. Każdy rodzic może zadeklarować wpłatę wyższą niż składka ustalona przez Radę
Rodziców.
48. Składka na Radę Rodziców powinna zostać wpłacona jednorazowo lub w dwóch równych
ratach semestralnych, we wskazany sposób, w terminie do 30 dni od jej uchwalenia, nie
późnej jednak niż do końca października danego roku szkolnego dla pierwszej raty i nie
później niż do końca marca dla drugiej raty.
49. Rada Oddziałowa, w szczególności jej skarbnik, przekazuje rodzicom w danej klasie
wszelkie informacje w zakresie wysokości składki, terminu oraz sposobu jej wpłacania,
a także w zakresie rozliczenia wpłaty.
50. Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są na realizację zadań służących wspólnemu dobru
uczniów, przyjętych uchwałą Rady Rodziców, w związku z czym przyjmuje się, że rodzice
nie wnoszący składki w ustalonej wysokości, w przyjętym terminie wpłacania, będą
wykluczeni z podejmowania decyzji w sprawach wydatkowania funduszu Rady Rodziców.
51. Rada Oddziału, której klasa wpłaciła największą wartość ustalonej składki, liczonej jako
średnia na ucznia klasy, może samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu 30% wartości
wpłaconej przez tą klasę składki. Analogicznie Rada Oddziału, której klasa zajęła drugie
lub trzecie miejsce, według przyjętego w niniejszym ustępie kryterium, może zdecydować
o przeznaczeniu odpowiednio 20% i 10% wartości wpłaconej składki. Środki te mogą zostać
wykorzystane na cele zgodne z regulaminem Rady Rodziców.
52. Fundusze Rady Rodziców podlegają wydatkowaniu zgodnie z uchwalonym planem
wydatków.
53. Rada Rodziców może w formie uchwały zmienić plan wydatków w czasie trwania roku
szkolnego, w tym ogólne pozycje funduszu oraz związane z nimi limity wydatków.
54. Organizację rachunkowości, prowadzenia kasy oraz dostępu do rachunku bankowego,
zwiazanych z funduszem Rady Rodziców powierza się Prezydium Rady Rodziców.
55. Niewykorzystane środki z funduszy Rady Rodziców zasilają podstawowy fundusz nowej
Rady Rodziców w następnym roku szkolnym, jako bilans otwarcia funduszu.
56. Dobrowolne wpłaty na fundusz Rady Rodziców inne niż składka rodziców, wydatkowane są
poza planem wydatków, zgodnie ze wskazanym przez wpłacającego celem wpłaty, pod
warunkiem że cel ten jest zgodny z regulaminem Rady Rodziców. Jeżeli cel wpłaty jest
niezgodny z regulaminem Rady Rodziców, wpłacone środki zostaną bezzwłocznie
zwrócone do wpłacającego.

57. Pozostałe wpłaty na fundusz Rady Rodziców inne niż z zadeklarowanych składek rocznych,
pochodzące z wpłat bez wskazania ich przeznaczenia, a także pochodzące ze źródeł
zorganizowanych przez Radę Rodziców, uzyskanych dotacji itp. podlegają wydatkowaniu
w oparciu o plan wydatków.
58. Zaleca się aby fundusz Rady Rodziców był wydatkowany w ramach następującego
ogólnego planu wydatków (w nawiasach podano orientacyjny procentowy udział łącznych
wydatków, odniesiony do całkowitego teoretycznego wpływu do funduszu, z tytułu
ustalonej składki za każdego ucznia w szkole, po uwzględnieniu środków w dyspozycji
klasy zgodnie z pkt. 51 regulaminu):
1.

a) nagrody okolicznościowe dla wyróżniających się uczniów (ok. 15%)

2.

b) organizacja lub dofinansowanie wydarzenia z kalendarza imprez szkolnych (ok.
30%)

3.

c) dofinansowanie zajęć pozaszkolnych, kół zainteresowań i wycieczek (ok. 30%)

4.

d) środki pomocy medycznej na terenie szkoły (ok. 5%)

5.

e) pomoc socjalna dla uczniów szkoły, w zakresie dofinansowania do wycieczek
szkolnych, podręczników i imprez szkolnych - na podstawie indywidualnych
wniosków do Rady Rodziców, w jednorazowej wysokości uchwalonej przez Radę
Rodziców lub do wysokości składki na fundusz uchwalonej na dany rok szkolny (ok.
5%)

6.

f) niezbędne jednorazowe wydatki bieżące, nie związane z powyższymi celami (ok.
10%)

7.

g) techniczna obsługa funduszu, w tym wydatki na usługi księgowe, bankowe,
związane z prowadzeniem kasy oraz pomoc prawna (ok. 5%)

ROZDZIAŁ VI
KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI PREZYDIUM RADY RODZICÓW
59. Prezydium powołane jest do prowadzenia spraw bieżących związanych z działalnością
i uchwałami Rady Rodziców, w tym kontaktami oraz ustaleniami z dyrekcją szkoły, radą
pedagogiczną oraz samorządem uczniowskim.
60. Prezydium przedstawia propozycje działań służących dobru uczniów oraz wypracowuje
stanowisko w zakresie decyzji i przedstawia je Radzie Rodziców pod głosowanie.
61. Prezydium podejmuje działania zgodne z regulaminem Rady Rodziców, związane
z kalendarzem wydarzeń szkolnych.
62. Prezydium podejmuje decyzje w zakresie ustalania szczegółowego planu wydatków
z funduszu Rady Rodziców oraz wydatkowania tych funduszy, na cele mieszczące się
w ogólnym planie funduszu Rady Rodziców.

63. Prezydium ustala wysokość składki na fundusz rady rodziców na kolejny rok szkolny
i przekazuje swoją propozycję wraz z uzasadnieniem następnej radzie rodziców.
64. Prezydium podejmuje decyzje w zakresie przyznania pomocy socjalnej określonej w ramach
funduszu Rady Rodziców, na podstawie wniosków o taką pomoc skierowanych do Rady
Rodziców i zaopiniowanych przez nauczyciela-wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
65. Prezydium podejmuje decyzje w zakresie kwalifikacji niepełnych wpłat na fundusze Rady
Rodziców.
66. Członkowie Prezydium reprezentują Radę Rodziców w działaniach wewnątrz i na zewnątrz
szkoły.
67. Prezydium podejmuje decyzje w ramach indywidualnych upoważnień przekazanych przez
Radę Rodziców, w zakresie ustawowych i statutowych obowiązków Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
68. Regulamin Rady Rodziców może zostać zmieniony wyłącznie przez posiedzenie Rady
Rodziców bezwględną większością głosów całej Rady Rodziców.

