
REGULAMIN RADY RODZICÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 

im. JANA PAWŁA II w ŻAGANIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Zakres i przedmiot działania

§1

Niniejszy  regulamin  działalności  Rady  Rodziców  zostaje  ustalony  na  podstawie  art.  53  ust.4
Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1943,1954,1985 i
2169 oraz z 2017r. poz. 60) oraz Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w
Żaganiu.

§2

1. Rad Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Rada  Rodziców  współpracuje  z  Dyrektorem  szkoły,  Radą  Pedagogiczną,  Samorządem

Uczniowskim  oraz  organizacjami  działającymi  w  szkole,  których  celem  statutowym  jest
działalność  wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form działalności  dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§3

1. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.
2. Rada  Rodziców  może  podejmować  działania  również  w  innych  miejscach,  w  których

przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

Rozdział II
Organizacja ogółu rodziców i Rady Rodziców

§4
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych (Klasowych):
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2. Wybory do Rad Oddziałowych (Klasowych) przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców

w danym roku szkolnym, którego termin w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor szkoły, nie
później niż do 30 września.

3. Podczas  zebrań  oddziałowych  rodzice  wybierają  Rady  Oddziałowe  składające  się  z  trzech
rodziców uczniów danego oddziału.

4. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
5. Decyzje o formie glosowania podejmuje się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki,

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy rodziców.
6. Wybory  do  Rad Oddziałowych  na  pierwszym zebraniu  rodziców w danym roku  szkolnym

przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do Rady Oddziałowej:

a) powołanie komisji skrutacyjnej, w przypadku głosowania tajnego,
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,



c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) podanie wyników głosowania.

8. Zadania komisji skrutacyjnej:
a) przygotowanie kart do głosowania; głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do

głosowania,
b) prowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania wychowawcy oddziału.

9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej.
10. W wyborach do Rad Oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
11. Zgłoszenia  kandydatów  do  Rad  Oddziałowych  mogą  dokonywać  jedynie  rodzice,  którzy

przybyli na zebranie.
12. Kandydat do Rady Oddziałowej jest zgłaszany spośród rodziców obecnych na zebraniu i musi

wyrazić zgodę na kandydowanie.
13. Wybory  do  Rad  Oddziałowych  odbywają  się  przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów

zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
14. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali

największą liczbę głosów, w obecności co najmniej połowy rodziców.
15. W przypadku równej liczy głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną

turę głosowania.
16. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają spośród swojego grona Przewodniczącego,

Sekretarza oraz Skarbnika.
17. Rada  Oddziałowa  niezwłocznie  podejmuje  decyzję  o  wyborze  spośród  jej  członków

przedstawiciela, który będzie stale reprezentował Radę Oddziałową w Radzie Rodziców.
18. Z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, który jej Przewodniczący

po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§5
Zadania Rad Oddziałowych:
1. Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do

Dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów danego oddziału.
2. Rada  Oddziałowa  współdziała  z  Przewodniczącym  Rady  Rodziców  i  Prezydium  w  celu

wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
3. Pracami Rady Oddziałowej kieruje Przewodniczący.
4.  Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:

a) reprezentuje  rodziców  uczniów  danego  oddziału  i  Radę  Oddziałową  wobec  innych
podmiotów,

b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej.

§6
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:
1. Pierwsze  zebranie  Rady Rodziców w danym roku szkolnym,  tj.  zebranie  sprawozdawczo  -

wyborcze zwołuje Dyrektor szkoły w terminie do 30 września, otwiera i przewodniczy mu do
czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

2. Zadania Dyrektora szkoły podczas wyborów do Prezydium Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

3. Plenarne  zebranie  Rady  Rodziców  wybiera  spośród  siebie  4  -  osobowe  Prezydium  Rady
Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady, w głosowaniu jawnym, na zasadach
jak w §4.



4. Plenarne  zebranie  Rady  Rodziców  może  zadecydować  o  dokonaniu  pełnych  lub
uzupełniających wyborów do Prezydium.

5. Wybrani  członkowie  Prezydium  Rady  Rodziców,  na  pierwszym  posiedzeniu  po  plenarnym
zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stale lub doraźne komisje i zespoły robocze pośród
swoich  członków,  członków  Rady  Rodziców  i  spośród  innych  rodziców  i  osób
współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów), do wykonywania określonych
zadań. Przykładem takiej komisji jest np. komisja uchwał i wniosków, komisja regulaminowa,
komisja wyborcza itp.

§7
1. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady

Rodziców:
a) sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
b) informacja Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
c) ewentualne  wystąpienia  zaproszonych  przedstawicieli  innych  organów  szkoły  lub

organizacji,
d) plenarna dyskusja programowa,
e) uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w

następnej kadencji,
f) podjęcie  uchwały  w  sprawie  zakresu  wyborów  do  Prezydium  Rady  Rodziców (wybory

pełne, czy uzupełniające),
g) wybory Prezydium Rady Rodziców.

2. Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium nie rzadziej niż raz w roku
szkolnym.

3. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwoływane również w każdym czasie, na wniosek
Rad Oddziałowych, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły, złożony do Prezydium.

4. Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców obraduje zawsze w miarę potrzeb, np. przed podjęciem
ważnych  działań  finansowo  -  pomocowych  szkole,  nie  rzadziej  niż  raz  w  semestrze.  Na
posiedzenie Prezydium Rady Rodziców zapraszany jest Dyrektor szkoły. 

5. Zebrania Rad Oddziałowych odbywają się z inicjatywy samej rady, rodziców lub wychowawcy
klasy za zgodą Dyrektora szkoły.

§8
1. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

a) bieżące kierowanie praca Rady Rodziców,
b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze,
c) koordynowanie działalności Rad Oddziałowych,
d) zatwierdzanie planu działalności wraz z planem finansowym Rady Rodziców na dany rok 

szkolny,
e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
f) decydowanie o działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców,
g) składanie okresowych sprawozdań z działalności Rady Rodziców na ogólnym zebraniu 

rodziców w szkole.
2. Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców: 

a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie  całokształtem  prac  Rady  Rodziców,  w  tym  działalnością  finansowo-

gospodarczą,
c) bieżące  decydowanie  o  wydatkach  funduszu  Rady Rodziców w ramach  zatwierdzonego

preliminarza na dany rok szkolny, opracowanego najpóźniej do listopada.



d) przygotowanie  zebrania  Rady Rodziców,  które  polega  w szczególności  na  opracowaniu
porządku zebrania i zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie,

e) opracowanie projektu planu działalności  wraz z planem finansowym Rady Rodziców na
dany rok szkolny,

f) przekazywanie Dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu
szkołę  lub  organowi  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  opinii  i  wniosków
wypracowanych przez Radę Rodziców,

g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
h) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców i posiedzeń Prezydium Rady Rodziców,
i) monitorowanie stopnia realizacji wypracowanych wniosków i podjętych uchwał przez Radę

Rodziców,
j) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji wypracowanych wniosków i podjętych

uchwał,
k) udział w komisjach, w tym w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowiska

Dyrektora szkoły.
3. Zadania Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców:

a) zastępowanie Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności,
b) zapewnienie  właściwej  organizacji  pracy Rady Rodziców,  wspieranie  Przewodniczącego

rady w kierowniczej działalności,
c) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
d)  organizacyjne  przygotowanie  zebrań  Rady  Rodziców  oraz  posiedzeń  Prezydium  Rady

Rodziców.
4. Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

a) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz posiedzeń Prezydium Rady Rodziców,
b) przygotowywanie list obecności na spotkania, sporządzanie na piśmie podjętych uchwał,
c) odpowiedzialność  za  dokumentację  Rady Rodziców,  tj.  przechowywanie  dokumentacji  -

protokołów z zebrań i posiedzeń, uchwał, list obecności.
d) prowadzenie korespondencji Rady Rodziców oraz Prezydium,
e) wspieranie Przewodniczącego i Zastępcy Rady Rodziców w ich pracach na rzecz rady.

5. Zadania Skarbnika Rady Rodziców:
a) prowadzenie działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców,
b) wypełnianie  obowiązków  określonych  przepisami  prowadzenia  gospodarki  finansowej  i

rachunkowości (zasady rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne
przepisy).

c) wspieranie Przewodniczącego i Zastępcy Rady Rodziców w ich pracach na rzecz rady.

§9

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach komisji i zespołów roboczych powoływanych doraźnie lub na stałe przez

Radę Rodziców, np. komisja uchwał i wniosków.
2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach  Rady Rodziców i jej  komisjach,  do których został
powołany,

b) nieujawniania  spraw  poruszanych  na  zebraniach  Rady  Rodziców,  które  mogą  naruszać
osobiste dobro uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
3. Nieobecny  na  zebraniu  członek  Rady  Rodziców  zobowiązany  jest  do  zaznajomienia  się  z

protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.



Rozdział III
Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

§10

1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań

zmierzających  do  doskonalenia  statutowej  działalności  szkoły.  Szczególnym  celem  Rady
Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

     §11

1. Rada  Rodziców  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  uchwala  program  profilaktyczno  -
wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane  do  uczniów  oraz  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz do potrzeb danego środowiska; program profilaktyczno - wychowawczy realizowany jest
przez nauczycieli szkoły.

2. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora szkoły:
a) opiniuje podjęcie działalności  w szkole przez stowarzyszenia i  inne organizacje,  których

celem statutowym jest  działalność  wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

b) opiniuje  decyzje  w  sprawach  zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli  oraz  zmian
wychowawstw.

3. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
4. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do

Dyrektora  szkoły,  Rady  Pedagogicznej,  Samorządu  Uczniowskiego,  organu  prowadzącego
szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

5. Rada Rodziców pobudza i organizuje rożne formy aktywności rodziców, wspomagające szkołę
w jej statutowej działalności. 

6. Rada Rodziców zapewnia  rodzicom uczniów szkoły,  we współdziałaniu  z innymi  organami
szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły, m.in. poprzez:
a) znajomość  przez  rodziców  zadań  i  zamierzeń  dydaktycznych  i  opiekuńczo  -

wychowawczych klasy i szkoły,
b) uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów

i trudności,
c) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) możliwość wyrażania i przekazywania szkole opinii na temat jej pracy.

7. Rada  rodziców  określa  więc  i  reguluje  współistnienie  rodziców  uczniów  szkoły  w  jej
strukturach oraz działania własnego zespołu.

8. Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania
działalności statutowej szkoły oraz ustala zasady ich użytkowania.

9. Prezydium  Rady  Rodziców  zakłada  w  banku  bieżący  rachunek  oszczędnościowo  -
rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat,
wypłat i przelewów.  

Rozdział IV
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy przez Radę Rodziców



§12

1. Rada  Rodziców  gromadzi  fundusze  na  koncie  bankowym  rady,  na  wspieranie  statutowej
działalności szkoły z następujących źródeł:
a) ze składek rodziców, wpłacanych do Skarbnika Rady Oddziałowej,
b) z wpłat od osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci

się Prezydium rady (sponsorzy),
c) z  dochodowych  imprez  organizowanych  przez  Radę  Rodziców,  Radę  Pedagogiczną  dla

rodziców i środowiska szkoły,
d) z działalności gospodarczej rady.

2. Wysokość  składki  rodziców,  biorąc  pod  uwagę  propozycje  Rad  Oddziałowych,  ostatecznie
ustala  na początku każdego roku szkolnego i  przedstawia  dla  całej  szkoły Prezydium Rady
Rodziców.

3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko danych rodziców, Rada Oddziałowa może
wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej
na  wszystkie  dzieci  danych  rodziców.  Rad  Oddziałowa  może  też  całkowicie  zwolnić  od
wnoszenia  składki  tych  rodziców,  których  sytuacja  materialna  jest  bardzo  trudna.  Obniżka
składki lub zwolnienie z niej wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie
składają do Rady Rodziców zaineresowani rodzice lub wychowawcy klas.

   §13

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza opracowanego
na dany rok szkolny i zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców. Roczny preliminarz
wydatków  Rady  Rodziców  nie  może  być  sprzeczny  z  zamieszczonym  poniżej  ramowym
preliminarzem wydatków Rady Rodziców.

2. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców:
a) Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej

(na Radę Rodziców) wyłącznie na następujące cele:
- poprawa bazy materialnej szkoły,
- wspomaganie procesu dydaktycznego, zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu
technicznego,
-  pomoc  materialna  dla  dzieci  z  najbiedniejszych  rodzin  w  postaci  sfinansowania
dożywiania, zakupu odzieży, podręczników, 
- dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym takich, jak
np. dzień patrona, festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka lub Dnia Sportu,
finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
- finansowanie części kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na olimpiady i
konkursy, zawody i inne imprezy,
- częściowe finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
- finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę, np. zespołu artystycznego
szkoły, zespołu sportowego itp.,
-  zakup  nagród  rzeczowych  dla  wyróżniających  się  uczniów,  zespołów  artystycznych,
sportowych na koniec szkoły,
-  wydatki  osobowe i  rzeczowe związane  z  prowadzeniem księgowości  i  rachunkowości
Rady Rodziców,
- inne,

 b) Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być     
           wydatkowane na:

     - dofinansowanie celów wskazanych w §13 pkt.2a,



     - finasowanie własnych projektów Rad Rodziców, jak budowa lub (i) doposażenie nowej

         pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenie szkoły w określona aparaturę,
         renowację urządzeń sportowo - rekreacyjnych itp.,
     - finasowanie wydatków uznanych przez Dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego jej

                 funkcjonowania i wizerunku,
            - środki mogą być przeznaczone na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy 
              działalności gospodarczej rady,
            - środki mogą być lokowane w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych
                 lub w postaci zakupu akcji itp.,   
            - inne,
     c) sposób wydatkowania środków celowych może być zależny od życzeń czy też od wskazania
           celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim razie
         Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, niż wskazane przez 
         ofiarodawców. 

§14

1. Do podejmowania środków z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
a) Przewodniczący,
b) Skarbnik.

2. Wysokość podejmowanych  środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium
Rady Rodziców.

3. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem musza być zatwierdzone i zaakceptowane pod
względem merytorycznym i finansowym.

4. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady
Rodziców mogą składać:
a) Dyrektor szkoły,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) Rady Oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski.

5. Na  ostatnim  zebraniu  Rady  Rodziców  w  danym  roku  szkolnym  Skarbnik  Rady  Rodziców
przedstawia sprawozdanie z wydatkowania funduszy przez Radę Rodziców.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał

§15

1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały  Rady  Rodziców  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co

najmniej ½ regulaminowego jej składu (quorum).
3. Jeżeli  pełny  skład  Rady  Rodziców  stanowi  liczbę  nieparzysta,  quorum  oznacza  obecność

członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po ½  pełnego składu.
4. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taka liczbę głosów „za”, która przewyższa co

najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”. 

§16

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców.
3. Członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.



4. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

§17

1. W posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym zaproszony
Dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców. Osoby zaproszone nie będą
członkami Rady Rodziców, nie biorą tym samym udziału w glosowaniach.

3. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor
szkoły zawiesza ich wykonanie.

 Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§18

1. Rada Rodziców używa podłużnej pieczątki o treści: „Rada Rodziców przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 im. Jan Pawła II, ul. Szkolna nr 42, 68 - 100 Żagań”.

2. Członkowie Rad Oddziałowych, Rad Rodziców, Prezydium Rad Rodziców mogą być odwołani 
ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią
ich odwołać. Na miejsce odwołanych członków wybiera się nowych przez podjęcie uchwały 
wg. procedury określonej w rozdz. VIII.

3. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję szkoły, podległych jej
      nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły oraz organizacje działające w szkole, Prezydium  
      Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły
     oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. Wobec jej braku ma prawo zwrócić się o 
     rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

§19

1. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Regulamin uchwalono na zebraniu Rady Rodziców PSP nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu 
w dniu 09 marca 2017 r.
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