
ZahJ:cznik do Uchwaly Nr VI/16/17 z dnia 26 kwietnia 2017 
Rady Rodzic6w Szkoly Podstawowej nr 99 
im. Tadeusza Kosciuszki 
w sprawie Regulaminu Rady Rodzic6w 

Regulamin 

Rady Rodzicow Szkoly Podstawowej nr 99 
im. Tadeusza Kosciuszki 

we Wroclawiu 

Rozdzial I 

Postanowienia og6lne 

§1 

Ilekroc w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okreslenia o: 
1. Szkole - nalezy przez to rozumiec Szkoly Podstawowej nr 99 im. Tadeusza Kosciuszki we 

Wroclawiu 
2. Statucie - nalezy przez to rozumiec statut Szkoly, 
3. Dyrektorze - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Szkoly, 
4. Radzie - nalezy przez to rozumiec Rady Rodzic6w Szkoly, 
5. Radzie Klasowej - nalezy przez to rozumiec wewnytrzny organ wybierany przez rodzic6w 

uczni6w danej klasy, 
6. Zebraniu Klasowym - nalezy przez to rozumiec Zebranie Rodzic6w Uczni6w Klasy, 
7. Przewodnicz£!.cym, Wiceprzewodnicz£!.cym, Sekretarzu, Skarbniku - nalezy przez to rozumiec 

odpowiednio przewodnicz£!.cego, wiceprzewodnicz£!.cego, sekretarza i skarbnika rady rodzic6w, 
8. Prezydium- nalezy przez to rozumiec Prezydium Rady Rodzic6w, 
9. Komisji Rewizyjnej - nalezy przez to rozumiec komisjy rewizyjn£!. Rady Rodzic6w, 
10. Rodzicach - nalezy przez to rozumiec rodzic6w i prawnych opiekun6w uczni6w Szkoly, 
11. Nauczycielu - nalezy przez to rozumiec takZe wychowawcy i innego pracownika 

pedagogicznego. 

Rozdzial II 

Cele i zadania Rady 

§2 

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interes6w rodzic6w uczmow Szkoly poprzez 
podejmowanie dzialan, jako organu Szkoly, wynikaj£!.cych z przepis6w oswiatowych, Statutu i 
niniej szego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organ6w Szkoly w pracy na 
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rzecz dobra uczni6w. Rada realizuje swoje cele w szczeg6lnosci poprzez: 
1. Pobudzanie aktywnosci i organizowanie r6znorodnych form dzialalnosci na rzecz rozwoju 

Szkoly, 
2. Zapewnienie rodzicom wplywu na dzialalnosc Szkoly poprzez wyrazanie i przekazywanie 

Dyrektorowi i innym organom Szkoly, organowi prowadz'!-cemu i organowi sprawuj'l-cemu 
nadz6r pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach zwi'!-Zanych z dzialalnosci'l- Szkoly, 

3. F ormulowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oswiatowego oraz Statutu, 
4. Finansowe i organizacyjne wspieranie dzialalnosci statutowej Szkoly, 
5. W spieranie dzialalnosci samorzqdu uczniowskiego, 
6. Organizowanie wsp6lpracy z dyrektorem i nauczycielami Szkoly w celu podniesienia jakosci 

JeJ pracy. 
7. Rada Rodzic6w wsp6lpracuje z dyrektorem Szkoly, radq pedagogicznq, samorzqdem 

uczniowskim oraz organizacjami (z wyj'!-tkiem organizacji politycznych) dzialajqcymi w 
Szkole, a w szczeg6lnosci z organizacjami harcerskimi, kt6rych celem statutowym jest 
dzialalnosc wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form dzialalnosci dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekunczej Szkoly. 

§3 

1. Siedzibq dzialania Rady Rodzic6w jest budynek Szkoly i jej teren. 
2. Rada Rodzic6w moze podejmowac dzialania r6wniez w innych miejscach, w kt6rych 
przebywajq uczniowie w trakcie realizacji przez szkolt~ zadan dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekunczych. 

Rozdzial III 

Wybory do Rad Klasowych 

§4 

1. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza sitt na pierwszym zebraniu rodzic6w w kazdym roku 
szkolnym. 

2. Termin pierwszego zebrania rodzic6w w klasach w kazdym roku szkolnym ustala dyrektor 
Szkoly. 

3. Podstawowym ogniwem organizacji og6lu rodzic6w Szkoly jest Zebranie Klasowe. 
4. Zebranie Klasowe wybiera sposr6d siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby 

kandydat6w Radtt Klasowq, skladaj qCq sitt z 3 (do 5) rodzic6w uczni6w danej klasy. 
5. Zebranie Klasowe, podczas kt6rego dokonuj e sitt wyboru Rady Klasowej prowadzi 

nauczyciel lub rodzic wybrany w glosowaniu jawnym jako Przewodniczqcy Zebrania 
Klasowego. 

6. Kandydat6w do Rady Klasowej zglaszajq rodzice uczestniczqcy w Zebraniu Klasowym. Do 
zgloszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym nalezy dol'l-czyc jej pisemnq 
zgodt(. 

7. Kandydat do Rady Klasowej musi wyrazic zgodtt na kandydowanie. 
8. Dla przeprowadzenia wybor6w Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobowq Komisjy 

Skrutacyjnq, w sklad kt6rej nie mogq wchodzic osoby kandydujqce do rady klasowej. W celu 
przeprowadzenia tajnego glosowania Komisja Skrutacyjna sporzqdza karty do glosowania, 
rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywnosci, co oznacza ze jednego ucznia 
moze reprezentowac tylko jeden rodzic lub opiekun prawny. Komisja oblicza ilosc glos6w 
oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w, sporzqdza protok6l z przebiegu glosowania i oglasza 
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wyniki wybor6w. 
9. Na karcie do glosowania wpisuje siy nazwisko swojego kandydata. 
10. Wyb6r nastypuje zwykl'! wiykszosci'! glos6w. 
11. Sprawy zwi'}Zane z procedur'! wyborcz'! nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 

Zebranie Klasowe. 
12. W sklad og6lnoszkolnej Rady Rodzic6w wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, 

wskazanym przez Zebranie Klasowe. Wybory przedstawiciela klasy do Rady Rodzic6w 
przeprowadza siy w glosowaniu jawnym lub przyjmuje siy zasady, iz przedstawicielem Rady 
Klasowej w Radzie Rodzic6w jest przewodnicz'!CY Rady Klasowej. 

13. Odwolanie czlonka Rady moze nast'!pic w czasie kazdego Zebrania Klasowego w przypadku 
rezygnacji z czlonkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek Yi liczby rodzic6w uczni6w klasy, 
zwykl'! wiykszosci'! glos6w w glosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywnosci 
rodzic6w, przy obecnosci co najmniej polowy rodzic6w uprawnionych do glosowania. 

14. W przypadku wygasniycia mandatu czlonka Rady przeprowadza siy wybory uzupelniaj'!ce w 
trybie okreslonym w ust. 4 - 10. 

Rozdzial IV 

Organizacja pracy i zadania Rad Klasowych 

§5 

1. Rada Klasowa reprezentuje og6l rodzic6w uczni6w klasy wobec Dyrektora i innych organ6w 
Szkoly. 

2. Kadencja Rady Klasowej trwajeden rok. 
3. Do zadan Rady Klasowej nalezy w szczeg6lnosci: 

a) realizowanie cel6w i zamierzen Rady orazjej Prezydium w danej klasie, 
b) prezentowanie opinii i wniosk6w formulowanych przez rodzic6w uczni6w klasy wobec 

Dyrektora i nauczycieli, 
c) wystypowanie z wnioskami, w tym dotycz'!cymi organizacji pracy Szkoly oraz oceny 

pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady oraz opiniowanie projekt6w jej uchwal, 
d) informowanie rodzic6w uczni6w klasy o dzialaniach Rady i Prezydium, a takze o 

wynikach dzialan kontrolnych Komisji Rewizyjnej, 
e) zwolywanie Zebrania, w miary potrzeb, z wlasnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy 

lub Yi liczby rodzic6w uczni6w klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywnosci 
rodzic6w, 

t) Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodnicz'!cy, a w razie jego nieobecnosci 
wyznaczony Czlonek Rady Klasowej. 

Rozdzial V 

Zasady wybor6w do struktur Rady Rodzic6w 

§6 

1. Na pierwszym zebraniu w kazdym roku szkolnym og6lnoszkolna Rada Rodzic6w wybiera w 
glosowaniu jawnym: 

a) Prezydium 
b) Komisjy Rewizyjn'! 

3 



2. W sklad Prezydium, kt6rego liczebnosc Rada okresla w uchwale, wchodzci: 
a) Przewodniczcicy 
b) Wiceprzewodniczcicy 
c) Sekretarz 
d) Skarbnik 
e) 1-3 Czlonk6w 

3. W sklad Komisji Rewizyjnej, kt6rej liczebnosc Rada okresla w uchwale, wchodzci: 
a) Przewodniczcicy 
b) Sekretarz 
c) 1-3 Czlonk6w. 

4. Rada Rodzic6w moze powolac komisje stale lub dorazne. 

§7 

1. Pierwsze zebranie zwolywane jest nie p6zniej niz do 15 wrzesnia ka.zdego roku. Rozpoczyna 
je ustypujcicy Przewodniczcicy Rady Rodzic6w (w razie jego nieobecnosci zastypuje go inny 
czlonek ustypujcicego prezydium lub dyrektor Szkoly) i przewodniczy w wyborze nowego 
Przewodniczcicego w glosowaniu jawnym. Wybrany przewodniczcicy Rady Rodzic6w 
prowadzi dalszci czysc zebrania. 

2. Oddzielne wybory Wiceprzewodniczcicego, Skarbnika, Sekretarza, Komisji Rewizyjnej 
Czlonk6w przeprowadza Przewodniczcicy w glosowaniu jawnym. 

3. W glosowaniujawnym czlonkowie Rady Rodzic6w glosujci przez podniesienie ryki. 
4. Zadania Przewodniczcicego podczas wybor6w Prezydium i Komisji Rewizyjnej: 

a) Przyjmowanie zgloszen kandydatur 
b) Przeprowadzenie glosowania 
c) Policzenie glos6w 
d) Podanie wynik6w glosowania. 

5. Zglaszanie kandydat6w na Przewodnicz'!cego, Wiceprzewodnicz'!cego, Skarbnika, Sekretarza, 
Komisjy Rewizyjnci i Czlonk6w mog'! dokonac jedynie czlonkowie Rady Rodzic6w, kt6rzy 
przybyli na zebranie. 

6. Kandydaci na Przewodnicz'!cego, Wiceprzewodnicz'!cego, Skarbnika, Sekretarza, Komisjy 
Rewizyjnci i Czlonk6w muszci wyrazic zgody na kandydowanie. 

7. Za wybranego Przewodniczcicego, Wiceprzewodniczcicego, Skarbnika, Sekretarza, Komisjy 
Rewizyjnci i Czlonk6w uwaza siy kandydata, kt6ry uzyskal najwiykszci liczby glos6w. 

8. K worum do waznosci glosowania to polowa czlonk6w Rady Rodzic6w. 

RozdzialVI 

Kompetencje i zasady dzialania Rady oraz jej organow wewn~trznych 

§8 

1. Zebrania zwyczajne Rady odbywajci siy co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady 
zwoluje Przewodniczcicy z wlasnej inicjatywy, na wniosek lf4 czlonk6w Rady oraz na wniosek 
Dyrektora. 

2. Rada dziala poprzez zebrania plename oraz organy wewnytrzne, zgodnie z ich kompetencjami. 
3. 0 terminie, miej scu i proponowanym porzcidku zebrania zawiadamia siy czlonk6w Rady co 

najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 
4. W uzasadnionych przypadkach moze bye zwolane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu 
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czlonk6w Rady najp6zniej na dzien przed terminem zebrania. 
5. Tryb zwolywania zebran Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych okreslaj'}. te organy. 
6. Uchwaly Rady podejmowane S'}. zwykl'}. wiykszosci'}. glos6w, przy obecnosci co najmniej 

polowy liczby ich czlonk6w. 
7. Zebrania Rady S'}. protokolowane. 
8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mog'}. brae udzial, z glosem doradczym, 

osoby zaproszone przez Przewodnicz'}.cego za zgod'}. lub na wniosek Rady Rodzic6w. 
9. Osoby zaproszone uczestnicz'}. w tej czysci zebrania Rady Rodzic6w, kt6ra dotyczy ich zakresu 

spraw. 
10. Osoby zaproszone nie b((d'}.ce czlonkami Rady Rodzic6w nie bior'}. udzialu w glosowaniach. 
11. W posiedzeniu Rady Rodzic6w moze brae udzial z glosem doradczym dyrektor Szkoly lub inna 

upowaZniona przez niego osoba. W zebraniach Rady Rodzic6w mog'}. brae udzial Rady 
Klasowe. 

12. Przyjmuje si(( zasad((, iz w przypadku nieobecnosci czlonka Rady Rodzic6w moze go zast'}.pic 
czlonek Rady Klasowej uczestnicz'}.cy w zebraniu z mozliwosci<t udzialu w glosowaniach. 

§9 

Kompetencje Rady okreslaj<t zapisy ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta N auczyciela i akt6w wykonawczych do tych ustaw. Rada jest organem 
Szkoly, kt6ry reprezentuje og6l rodzic6w uczni6w Szkoly. Do kompetencji Rady nalezy w 
szczeg6lnosci: 
1. Wyst((powanie we wszystkich sprawach dotycz<tcych Szkoly do Dyrektora oraz pozostalych 

organ6w Szkoly, a takze do organu prowadz'}.cego i organu sprawuj'}.cego nadz6r pedagogiczny, 
2. Uchwalanie w porozumieniu z Rad'}. Pedagogiczn'}. programu wychowawczego Szkoly i 

programu profilaktyki, 
3. Opiniowanie projektu planu finansowego Szkoly skladanego przez Dyrektora, 
4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnosci ksztalcenia lub wychowania, 
5. Opiniowanie mozliwosci podjycia w szkole dzialalnosci przez stowarzyszenie lub innq. 

organizacj((, w szczeg6lnosci organizacj(( harcersk'}.. 
6. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w zwi<tzku z ubieganiem si(( przez nich o 

awans na stopien zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, 
7. Wyst((powanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowi'}.Zku noszenia przez uczni6w 

na terenie Szkoly jednolitego stroju oraz udzial w okresleniu wzoru tego stroju. 
8. Wyst((powanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli. 
9. Wyst((powanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoly. 
10. Wyb6r przedstawicieli rodzic6w do komisji oraz innych cial, kt6rych przepisy przewiduj'}. 

udzial przedstawicieli rodzic6w uczni6w Szkoly. 
11. Wyb6r przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 
12. Uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian, 
13 . Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez 

Komisj(( Rewizyjn'}. i przedstawieniu przez ni'}. opinii w tej sprawie, 
14. Uchwalanie propozycji wysokosci skladek na Rady Rodzic6w. 

§ 10 

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiydzy jej zebraniami, z 
wyhiczeniem spraw wymienionych w § 6 pkt 1-14. 

2. Do podstawowych zadan Prezydium nalezy: 
a) Biez'}.ce kierowanie pracami Rady w okresie mi((dzy zebraniami, w tym gospodark'}. 
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finansowq Rady, 
b) Realizacja preliminarza Rady, 
c) Wykonywanie uchwal Rady, 
d) Koordynowanie prac Rad Klasowych, 
e) Nadz6r nad pracami komisji powolanych przez Rady, 

3. Prezydium reprezentuje Rady i og6l rodzic6w uczni6w Szkoly wobec Dyrektora i innych 
organ6w Szkoly oraz na zewnqtrz. 

4. W imieniu Rady dokumenty skutkujqce zobowiqzaniami finansowymi podpisujq dwaj 
Czlonkowie Prezydium. 

5. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczqcy, a w razie jego nieobecnosci 
Wiceprzewodniczqcy. 

6. Szczeg6lowy zakres zadan i obowiqzk6w czlonk6w Prezydium, na wniosek Przewodniczqcego, 
okresla uchwala Prezydium. 

7. W przypadku wygasniycia mandatu czlonka Prezydium Rada przeprowadza wybory 
uzupelniajqce na zwolnione miejsce. 

§ 11 

Komisja Rewizyjna jest organem sprawujqcym kontroly nad dzialalnosciq Prezydium. Do 
kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy w szczeg6lnosci: 
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku caloksztaltu dzialalnosci finansowej Prezydium pod 

wzglydem zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami. 
2. Przedstawianie Radzie informacji i wniosk6w wynikajqcych z przeprowadzonych kontroli. 
3. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady. 
4. Wykonywanie innych zadan kontrolnych zleconych przez Rady. 

Po zakonczeniu kontroli Komisja sporzqdza protok6l, z kt6rym zapoznaje Prezydium. W przypadku 
razqcych uchybien w dzialalnosci Prezydium, Komisja Rewizyjna moze wystqpic do Rady z 
wnioskiem o podjycie odpowiednich dzialan nadzorczych. 

§ 12 

1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentujq swoje zebrania i podejmowane podczas 
zebran czynnosci w formie protokolu. Protokolantem jest Sekretarz Rady Rodzic6w. 

2. Protok6l zebrania powinien zawierac: 
a) nr i daty ze brania, 
b) numery podjytych uchwal, 
c) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia (tzw. quorum). 
d) Wykaz os6b uczestniczqcych w zebraniu z glosem doradczym Gezeli takie w zebraniu 

uczestniczyly) 
e) plan zebrania, 
f) przebieg zebrania 
g) streszczenie wystqpien i dyskusji 
h) tresc zgloszonych wniosk6w podjyte uchwaly i wnioski 
i) podpisy przewodniczqcego i protokolanta. 

3. Prawo do wglqdu protokol6w majq upowaznieni pracownicy organu sprawujqcego nadz6r 
pedagogiczny nad szkola i organu prowadzqcego. 

4. Ksiyga protokol6w nie moze wychodzic poza budynek Szkoly. 
5. W porozumieniu z dyrekcjq Szkoly Rada Rodzic6w ustala mieJsce przechowywania 

protokol6w i innych dokument6w Rady. 
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6. Z zebrania sporzqdza siy listy obecnosci. Czlonkowie Rady Rodzic6w dokumentujq swojq 
obecnosc na zebraniu podpisem na liscie obecnosci. 

7. Uchwaly Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokolujqca i 
Przewodniczqcy. 

§ 13 

Prawa i obowi'}.Zki czlonka Rad Rodzic6w: 
1. Czlonek Rad Rodzic6w ma prawo do: 

a) Czynnego udzialu w zebraniach Rad Rodzic6w. 
b) Skladania wniosk6w i projekt6w uchwal. 
c) Udzialu w pracach stalych i doraznych komisjach powolanych przez Rady Rodzic6w. 

2. Czlonek Rady Rodzic6w zobowiqzany jest do: 
a) Czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodzic6w i jej komisjach do kt6rych zostal 

powolany. 
b) Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodzic6w, kt6re mogq naruszac 

dobro osobiste uczni6w lub ich rodzic6w a takze nauczycieli i innych pracownik6w Szkoly. 
c) Realizacj i i przestrzegania uchwal i postanowien Rady Rodzic6w. 

3. Nieobecny czlonek Rady Rodzic6w na zebraniu zobowiqzany jest do zaznajomienia siy z 
protokolem i uchwalami przyjytymi na zebraniu. 

Rozdzial VII 

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady 

§ 14 

1. Zr6dlem funduszy Rady s~: 
a) dobrowolne skladki rodzic6w Szkoly, darowizny od os6b fizycznych oraz os6b prawnych, 
b) dotacje, 
c) dochody z imprez organizowanych przez Rady Rodzic6w 
d) dochody z innych :Zr6del. 

2. Fundusze, o kt6rych mowa w ust. 1, mog~ bye wydatkowane na : 
a) wspieranie cel6w statutowych Szkoly, w tym szczeg6lnie udzielanie Szkole pomocy 

materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i 
opieki nad uczniami. 

b) Poprawy hazy materialnej Szkoly. 
c) Wycieczki szkolne. 
d) Imprezy szkolne. 
e) Nagrody. 
f) Zapomogi. 
g) Obslugy finansowq Rady Rodzic6w. 
h) Pokrywanie innych uzasadnionych wydatk6w na rzecz uczni6w 
i) Pokrywanie innych uzasadnionych wydatk6w zwiqzanych ze szkolq. 

3. Do podejmowania srodk6w finansowych z konta Rady Rodzic6w upowaznieni Sq 
Przewodniczqcy i Skarbnik. 

4. Wysokosc podejmowac srodk6w finansowych oraz ich przeznaczenie okresla Prezydium w 
porozumieniu z Radq Rodzic6w. 

5. Pisemne wnioski o przyznanie srodk6w z funduszu Rady mogq skladac: 
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a) Dyrektor. 
b) Rada Pedagogiczna. 
c) Wychowawcy klas. 
d) Rady Klasowe. 
e) Samorz(}.d Uczniowski. 
f) Rodzice. 

§ 15 

1. Podstaw(}. dzialalnosci finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane 
przychody i wydatki powinny bye zbilansowane. Ujyte w preliminarzu kwoty powinny 
wynikac z odpowiednich kalkulacj i szczeg6lowych. 

2. W dzialalnosci finansowej Rady obowi(}.ZUj(}. zasady celowego i oszczydnego gospodarowania. 
3. W przypadku wydatkowania srodk6w publicznych maj (}. zastosowanie przepisy dotyCZ(}.Ce 

finans6w publicznych. 
4. W dzialalnosci finansowej Rady Rodzic6w obowi(}.zUj(}. zasady celowego i oszczydnego 

gospodarowania srodkami spolecznymi. 

§ 16 

Na ostatnim zebraniu og6lnym Rady Rodzic6w w danym roku szkolnym Skarbnik Rady Rodzic6w 
przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodzic6w. 

§ 17 

Rachunkowosc Rady prowadzona jest na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o 
rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6zn. zm.) oraz rozporz(}.dzenia Ministra 
Finans6w z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci dla niekt6rych 
jednostek niebyd'}cych sp6lkami handlowymi nieprowadz'}cych dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 
2001 r. Nr 13 7, poz. 1539 oraz Dz. U. z 2003, Nr 11, poz. 117). 

§ 18 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, zgodnie z 
obowi(}.ZUj(}.cymi przepisami. 

Rozdzial VIII 

Zmiany Regulaminu i przepisy koncowe 

§ 19 

Zmiana Regulaminu odbywa siy w trybie na zasadach wlasciwych dla jego uchwalenia, po 
zasiygniyciu opinii Rad Klasowych. 

§ 20 

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjyty uchwal(}. Rady z dnia 25 stycznia 2008. 
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§ 21 

Regulamin wchodzi w zycie z dniem 3 maja 2017 (7 dni od daty uchwalenia). 

§ 22 

Rada posluguje siy pieczcitkci o tresci ,,Rada Rodzic6w przy Szkole Podstawowej nr 99, Wroclaw, ul. 
Glubczycka 3." 

~c&o.~ ...... , an.~G ... d.+;«>rt 
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