
RADA RODZICÓW 

1. SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Przewodnia11ca: Magdalena Węgrzyn 

Zastępca Przewodniczącej: Maciej Baran 

Skarbnik: Maria Zienkiewicz 

Sekretarz: Anna Zin 

C?łonek Prezydium: Marzena Fortuna 

Członek Prezydium: Dariusz Garbaciak 

2. SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW: 

Przewodnicząca : Gabriela Statkiewicz-Barabach 

Sekretarz: Marta Turała 

Członek Komisji Rewizyjnej: Marta Jankowska 

3. Rachunek bankowy Rady Rodziców: 

Bank PKO BP 29102052260000600204643237 

4. Składki na Radę Rodziców 

W tym roku składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł/dziecko/rok, a w przypadku, gdy do szkoły 

uczęszcza rodzeństwo 20 zł/dziecko/rok. Informujemy, że od tego roku szkolnego nie obowiązuje już 

zasada zwrotu części wpłat dokonanych na konto Rady Rodziców do klas. 

Składki prosimy przesyłać na podane w punkcie 3 konto Rady Rodziców, w tytule przelewu wpisując 

imię i nazwisko dziecka oraz klasę . 

Poniżej wykaz obszarów, które mogą być dofinansowane ze środków Rady Rodziców: 

a) wycieczki szkolne; 

b) nagrody dla uczniów; 

c) imprezy szkolne; 

d) ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne. 

(opracowano na podstawie danych ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej 

https:/ /www.gov.pl/web/edukacja/rady-rodzicow) 

5. Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017 /2018 

Rozliczenie sporządzone przez Skarbnika Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 /2018 

- SALDO POCZĄTKOWE 6130,32 ZŁ. 

- wydatki: 



KONKURSY 

ZWROT ZA SZAFKI 

ZWROT SKŁADEK Z RR 

3050 ZŁ. 

1616 ZŁ. 

2759 ZŁ. + 210 ZŁ. 

ZBIÓRKI CHARYT. NA UCZNIA 2165,93 ZŁ. 

KOSZTY WŁASNE 401 ZŁ. 

NAGRODY KLASY 1-3 OD RR 900 ZŁ. 

PRYMUS 5 NAGRÓG 375 ZŁ. 

- STAN KONTA 5999,84 zł . 

6. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy do przekazywania nam swoich wniosków, uwag i pomysłów, abyśmy wspólnie mogli działać 

na rzecz naszych dzieci i naszej szkoły. Postaramy się także Państwu pomóc, w ramach przysługujących 

nam kompetencji. 

Kontaktować się z nami możecie pisząc na adres: 

rada.rodzicow.sp99@gmail.com 

7. Rada Rodziców jest społecznym organem w systemie oświaty, 

działającym w naszej szkole. 

Rada Rodziców jest organem reprezentującym ogół rodziców uczniów. 

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (czyli trójek klasowych}, 

wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

8. Kompetencje Rady Rodziców. 

1. WYSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI: 

a) możliwość występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły {art. 84 ust. 1 

ustawy Prawo oświatowe); 
,, 

b} występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela 

mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (art. 6a ust. ld ustawy Karta Nauczyciela); 

c) prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju (art.100 ustawy Prawo 
oświatowe) . 

2. STANOWIĄCE: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego

szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe}; 

b} uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) . 



3. OPINIODAWCZE: 

a) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora szkoły (art . 84 ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo oświatowe); 

b) opiniowanie pracy nauczyciela (art. Ga ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela); 

c) wiążące opiniowanie dz iałalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji (art. 86 ust. 2ustawy 

Prawo oświatowe); 

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnośc i kształcenia lub wychowania szkoły 

(art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ośw iatowe); 

e) opin iowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych(§ 5 ust. 

1 i ust. 4 rozporządzen ia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego z 

dnia 18 kwietnia 2002 r.) 

4. INNE: 

a) wybór 2 przedstawicieli do komisj i konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 

2 ustawy Prawo oświatowe); 

b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe); 

c) otrzymywanie zawiadomień o wypadkach osób pozostających pod opieką szkoły i możliwość udziału 

w pracach zespołu powypadkowego, powołanego przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem 

ucznia (§ 41 ust. 1 pkt 5 i § 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 

2002r.); 

d) prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru 

nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków 

technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) (art. 108a ustawy Prawo oświatowe) . 

9. Regulamin Rady Rodziców 

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest pod odrębnym linkiem. 

10.Dostęp do dokumentów 

Wersje elektroniczne dokumentów Rady Rodziców, takich jak protokoły, uchwały czy wystąpienia Rady 

Rodziców, są przesyłane mailowo członkom Rady Rodziców. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z 

treścią wybranego dokumentu mogą zwrócić się w tej prawie do przedstawiciela klasy w Radzie 
Rodziców albo mailowo skierować stosowną prośbę do Prezydium Rady Rodziców. 

Sekretarz Rady Rodziców 

Anna Zin 

PrzeC2:::,ttodziców 
Magdalena Węgrzyn 


