
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego 

przy Państwowej Szkole Muzycznej 

I stopnia w Białogardzie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

 
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy „O systemie 

oświaty" z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. Nr 95. 

Tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. nr 67 póz. 329 ze zm. 

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, 

ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę 

ustroju szkolnego. 

Dz.U. z 2001 r. Nr 111.  

2. Komitet Rodzicielski    jest organem przedstawicielskim rodziców ogółu 

uczniów PSM, współdziałającym z Dyrektorem PSM, Radą Pedagogiczną i 

organami nadzorującymi szkołę. 

 

Rozdział II 

 
Cele i zadania Komitetu Rodzicielskiego 

 
1. Cele Komitetu Rodzicielskiego są następujące: 

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów PSM, 

b) podejmowanie     działań    zmierzających     do     doskonalenia     

statutowej działalności PSM, 

2. Celem szczególnym    Komitetu Rodzicielskiego jest działanie na rzecz 

opiekuńczej funkcji szkoły oraz poprawianie warunków pracy PSM. 

3. Zadania Komitetu Rodzicielskiego są następujące: 

a) pobudzanie    i    organizowanie    form    aktywności    rodziców    na    

rzecz gromadzenia funduszów niezbędnych do wspierania działalności szkoły  

a także ustalenia zasad użytkowania i kontroli tych funduszów, 

b) zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,  

w tym: 

- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego 

dziecka, jego postępów w nauce lub trudności, 

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

- uzyskiwania porad w sprawie dalszego kształcenia swych dzieci, 

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 

- znajomość wymagań edukacyjnych nauczyciela zgodnych z programem 

nauczania 

- znajomość osiągnięć szkoły w środowisku 

c) Komitet  Rodzicielski   określa  tryb  wyboru  przedstawiciela  do   

komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły 

d) Komitet  Rodzicielski   określa  tryb   wyboru  przedstawiciela   do   

zespołu oceniającego. 

 



Rozdział III 

 
Organizacja i tryb działania Komitetu Rodzicielskiego 

 
1. W skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzą rodzice uczniów wybrani na 

zebraniu ogólnym. 

2. Komitet Rodzicielski może zaprosić do udziału w swoich pracach także 

inne osoby po uprzednim uzgodnieniu kandydatur z Dyrektorem szkoły. 

3. W posiedzeniach Komitetu Rodzicielskiego bierze udział Dyrektor szkoły 

lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. 

4. Komitet Rodzicielski wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

Uchwały zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności 

więcej niż połowy składu Komitetu Rodzicielskiego. 

5. Przy podejmowaniu uchwał głos Dyrektora oraz innych osób 

zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym. 

6. Skład Komitetu w każdym roku może być uzupełniony o osoby 

zgłaszające akces do współpracy oraz rodziców uczniów z klas pierwszych w 

miejsce rodziców uczniów z klas kończących naukę. 

 

Rozdział IV 

 
Władze i organa Komitetu Rodzicielskiego 

 
1. Komitet   Rodzicielski       na   swym   pierwszym   posiedzeniu   wybiera; 

przewodniczącego i ustala osoby do podpisywania czeków. 

2. Zebrania Komitetu Rodzicielskiego odbywają się co najmniej 2 razy w 

roku szkolnym i są zwoływane   przez przewodniczącego. Z uwagi na potrzeby 

szkoły, w celu podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania decyzji, 

zebrania Komitetu Rodzicielskiego mogą być zwoływane częściej i również 

na wniosek Dyrektora szkoły. 

3. Przewodniczący   Komitetu   Rodzicielskiego   organizuje   pracę   

Komitetu Rodzicielskiego oraz reprezentuje go przed dyrekcją szkoły   

i  organem nadzorującym szkołę. 

4. Na   wniosek   rodziców   przewodniczący   Komitetu   Rodzicielskiego  

jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie dotyczące wydatkowania funduszy. 

 

Rozdział V 
 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów Komitetu 
 

1. Komitet Rodzicielski gromadzi fundusze z następujących źródeł: 

- ze składek rodziców 



- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, i fundacji do których 

zwróci 

się przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego 

- z dochodowych imprez organizowanych przez Komitet Rodzicielskich dla 

mieszkańców miasta 

- z działalności gospodarczej 

2. Komitet  Rodzicielski   ustala  wysokość   składek  rodziców  na  

początku każdego roku szkolnego na ogólnym zebraniu rodziców. 

3. Jeżeli do PSM uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców Komitet 

Rodzicielski może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno 

dziecko lub obniżenie składki wnoszonej  na wszystkie dzieci.  Komitet 

Rodzicielski  może  też  całkowicie  zwolnić  od  wnoszenia  składki  tych 

rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżenie składki 

lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia na 

wniosek zainteresowanego. 

4. Gospodarka     finansowa    Komitetu    Rodzicielskiego     opiera     się     

na zatwierdzonym przez Komitet Rodzicielski planie finansowym wydatków 

ujmujących następujące cele: 

- dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym (np. Mikołaj, 

Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka), 

- na dofinansowanie zespołów reprezentujących szkołę na zewnątrz, 

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, 

- wydatki    osobowe    i    rzeczowe    związane    z    działalnością   

Komitetu Rodzicielskiego, 

- oraz inne, ważne umotywowane potrzeby 

5. Inne środki finansowe niż składka rodziców mogą być przeznaczone na: 

- kapitał założycielski dla utworzenia działalności gospodarczej, 

- lokowanie środków na korzystnych kontach terminowych lub zakup akcji, 

itd. 

6. Odstępstwa od zatwierdzonego preliminarza mogą by ć wyjątkowo 

dokonane 

na podstawie uchwały Komitetu Rodzicielskiego po stwierdzeniu ważnego 

interesu szkoły. 

7. Ewidencja dochodów i wydatków Komitetu Rodzicielskiego odbywa się 

na zasadach  ustalonych przez  Ministerstwo  Finansów  dla  gospodarowania 

funduszami społecznymi. 

8. Wydatki Komitetu Rodzicielskiego mogą być finansowane po uzyskaniu 

zgody przewodniczącego i opinii Dyrektora szkoły, o ile wynika ona z 

potrzeby szkoły. 

9. Zasady   rachunkowości   oraz   obieg   dokumentów   finansowych   

regulują odrębne   przepisy.   Wszystkie   dokumenty   finansowo   -   księgowe,   

po potwierdzeniu podpisem przez Przewodniczącego, muszą być rozliczane i 

ewidencjonowane przez księgowego. 



10. Komitet Rodzicielski działa społecznie. 

 

Rozdział VI 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiany   w   regulaminie   mogą  nastąpić   w   drodze   uchwały   

Komitetu Rodzicielskiego przy obecności co najmniej % osób jej składu. 

2. Komitet Rodzicielski używa pieczęci podłużnej o następującej treści: 

 

Komitet Rodzicielski 

przy Państwowej Szkole Muzycznej I -go stopnia 

78-200 w Białogardzie 

ul. Dworcowa 4 

 

3. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia, tj. od 01.02.2002 r. 

Komitet Rodzicielski przyjął uchwałę nr 1/2002 r. w sprawie zmian w 

regulaminie Komitetu Rodzicielskiego. 


