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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ EDU OWLS 

§ 1 

Celem Rady Rodziców jest: 

1) Krzewienie idei wychowania dzieci w duchu narodowym. 

2) Dbanie o czystość i poprawność języka polskiego i przekazywanie dzieciom polskiej 

tradycji i zwyczajów w czasie pozaszkolnym. 

3) Organizowanie uroczystości o charakterze tradycyjnie polskim a przewidzianym 

programem szkolnym. 

4) Pomoc Zarządowi szkoły w urządzaniu imprez, obchodów uroczystości i wycieczek 

szkolnych. 

5) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na 

prowadzenie i utrzymanie szkoły oraz jej infrastruktury. 

6) Współpraca z organizacjami społecznymi. 

§ 2 

Struktura organizacyjna Rady Rodziców: 

1. Rada Rodziców jest organizacją niezależną i niepodporządkowaną żadnej organizacji 

nadzorczej. 

2. Wszystkie władze Rady Rodziców pochodzą z wyboru. 

3. Władze Rady Rodziców podejmują uchwały większością głosów na zebraniach Rady 

Rodziców. 

4. Zebrania Rady Rodziców odbywają się na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora 

Szkoły lub Zarządu Rady Rodziców. 

§ 3 

Członkami Rady Rodziców są wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do 

Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls. 
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§ 4 

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców: 

1) Członek ma prawo: 

a) Wyrażać swoją opinię i zgłaszać wnioski odnośnie działalności szkoły do Zarządu 

szkoły i Rady Pedagogicznej 

b) Brać czynny udział w działalności pozalekcyjnej szkoły. 

2) Członek ma obowiązek: 

a) Przestrzegać postanowień aktów prawnych regulujących działalność szkoły i Rady 

Rodziców 

b) Brać czynny udział w pracach Rady Rodziców. 

c) Uiszczać regularnie czesne za naukę dziecka w wysokości ustalonej przez Zarząd 

szkoły. 

d) Posyłać regularnie dziecko do szkoły z odrobionymi lekcjami. 

3) Skreślenie z listy członków Rady Rodziców następuje na skutek: 

a) Rezygnacji członka 

b) Braku uiszczenia opłat za naukę dziecka w wyznaczonym przez Zarząd szkoły 

terminie 

c) Decyzji Rady Rodziców (decyduje większość 2/3 głosów) z powodu działania 

członka Rady Rodziców na szkodę Polskiej Szkoły Sobotniej Edu Owls  

§ 5 

Władze Rady Rodziców: 

1) Władzami Rady Rodziców jest 3 osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą: 

Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. 

2) Zarząd Rady Rodziców jest wybierana co roku na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 

zwołanym przez Dyrektora Szkoły. 

3) Zarząd Rady Rodziców jest wybierana w głosowaniu tajnym przy minimum 51% 

frekwencji Rady Rodziców. W przypadku braku kworum na pierwszym zebraniu Rady 

Rodziców Dyrektor szkoły wyznacza drugi termin zebrania, które może się odbyć tego 

samego dnia. Do obliczenia frekwencji członków Rady Rodziców liczy się jedną osobę 

dla każdego dziecka, które jest uczniem szkoły. 

4) Rada Rodziców wybierana jest na jeden rok szkolny i jej kadencja trwa do zakończenia 

roku szkolnego na który została wybrana. 
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§ 6 

Rada Rodziców zbiera się minimum raz na trzy miesiące na wniosek Przewodniczącego i 

podejmuje decyzje zgodnie ze swoimi kompetencjami w drodze uchwał Rady Rodziców. 

Każda Uchwała Rady Rodziców musi być podjęta większością 2/3 głosów. 

 

§ 7 

Rada Rodziców na pierwszym swoim posiedzeniu opracowuje i przyjmuje do realizacji w 

drodze uchwały – program działania na bieżący rok szkolny.  

 

§ 8 

Rada Rodziców ma obowiązek zwołać zebranie członków Rady Rodziców co najmniej 2 razy 

w ciągu swojej kadencji i przedstawić członkom Rady Rodziców sprawozdanie ze swojej 

działalności. 

§ 9 

Rada Rodziców może podjąć uchwałę o obowiązkowych składkach od członków Rady 

Rodziców na działalność statutową Rady Rodziców. 

§ 10 

Wszelkie zmiany w Regulaminie Rady Rodziców może podjąć Zarząd Polskiej Szkoły 

Sobotniej Edu Owls na wniosek Zarządu Rady Rodziców. 

§ 11 

Regulamin zatwierdzony w dniu 03 września 2013 
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