
 
Uchwała nr 1 Rady Rodziców  

z dnia 28 października 2019 roku 
 

o zmianie Regulaminu Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy FPLzN  

i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy FPLzN   
z siedzibą w Warszawie przy ul. Skuterowej 9. 

 
 

§ 1. 
 
W  Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy FPLzN i Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy przy FPLzN  z siedzibą w Warszawie przy ul. Skuterowej 9 przyjętym 
uchwałą z dnia 21 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w rozdziale I pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze w celu wspierania działalności 
statutowej szkoły.”   
  

2) w rozdziale II podrozdział B pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców ustępujący Zarząd Rady Rodziców  
w osobie przewodniczącego zdaje sprawozdanie ze swojej działalności oraz zostają 
przeprowadzone wybory tajne do Zarządu Rady Rodziców, w skład którego wchodzą: 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.” 
 

3) po  rozdziale II dodaje się rozdział IIA w brzmieniu:  
 

„ ROZDZIAŁ IIA 
FUNDUSZE RADY RODZCÓW 

 
1. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić z: 

1) dobrowolnych składek rodziców, 
2) darowizn, 
3) innych źródeł. 

2. Wysokość składki, o której mowa w pkt. 1 ppkt1, ustala się na początku roku 
szkolnego na zebraniu Rady Rodziców. 

3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rada Rodziców określa w 
uchwalanym corocznie preliminarzu budżetowym.  

4. Zarząd Rady Rodziców może postanowić o zmianie struktury wydatków do 
wysokości 20% ustalonych wartości.  

5. Rada Rodziców gromadzi fundusze na subkoncie rachunku bankowego Szkoły.  
6. Do założenia, likwidacji oraz dysponowania środkami finansowymi 

zgromadzonymi na subkoncie uprawnieni są przewodniczący lub skarbnik.  
7. Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna mogą wnioskować do Rady Rodziców o 

przeznaczenie środków z funduszu Rady Rodziców na wskazany i umotywowany 
cel związany z działalnością statutową szkoły. 

8. Skarbnik przedkłada sprawozdanie z gospodarowania funduszami Rady Rodziców 
na ostatnim zebraniu Rady Rodziców przed zakończeniem roku szkolnego. 
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9. Na ostatnim w roku szkolnym zebraniu ogólnym rodziców przewodniczący zdaje 
informację o wysokości funduszy zgromadzonych przez Radę Rodziców oraz o 
celach, na które zostały wydatkowane.” 

 
§ 2. 

 
Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
  

§ 3. 
 

Jednolity tekst regulaminu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły. 
 
 
 
 
 
Przewodniczący – Agata Rybak                                

                             / - / 
……………………………………………….. 

 
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Żurawska    

                             / - / 
……………………………………………….. 

 
Sekretarz – Robert Kopański                                     

 
……………………………………………….. 

 
 
 


