
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE 

 
§1 

1. Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Warszawie działa na mocy artykułów 

83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. 

poz. 59) oraz Statutu Pałacu Młodzieży w Warszawie. 

§2 

1. Celem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej Pałacu Młodzieży 

w Warszawie, w tym działanie w najlepiej pojętym dobrym interesie uczestników. 

2. Praca na rzecz Rady Rodziców wykonywana przez jej członków na charakter 

społeczny. 

§3 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice lub opiekunowie prawni uczestników 

z każdej Pracowni Pałacu Młodzieży w Warszawie, wybrani na plenarnych zebraniach 

przeprowadzonych przez poszczególne Pracownie. 

2. Członek Rady Rodziców ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji poprzez złożeni 

pisemnego oświadczenia do Prezydium Rady Rodziców. 

3. Członkostwo w Radzie Rodziców wygasa w razie rezygnacji dziecka/ dzieci z zajęć 

w danej pracowni Pałacu Młodzieży oraz z chwilą śmierci. 

§4 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

§5 

1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie: 

 przewodniczący, 

 wiceprzewodniczący, 

 skarbnik. 

2. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną w składzie: 

 przewodniczący, 

 członek, 



3. Członek Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej może zrezygnować 

z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Prezydium Rady 

Rodziców. 

4. Kadencja Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa do czasu wyboru nowego Prezydium 

i Komisji Rewizyjnej w kolejnej kadencji. 

§6 

1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców zwołuje posiedzenia Rady Rodziców nie 

rzadziej niż raz w semestrze.  

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym zwołuje aktualny 

Przewodniczący, w terminie do końca października każdego roku. 

3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Radę Rodziców reprezentuje Prezydium. 

§7 

1. Rada Rodziców prowadzi działalność programową w okresie roku szkolnego oraz 

finansową w okresie roku kalendarzowego. 

§8 

1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów. 

2. Rada Rodziców może podejmować uchwały poprzez pocztę elektroniczną. 

Załącznikiem do uchwały jest wydruk wszystkich głosów. Głosowania zarządza 

Przewodniczący Rady Rodziców, wskazując termin ( datę i godziną) zakończenia 

głosowania. 

3. Prezydium Rady Rodziców może podjąć uchwałę dotycząca wydatkowania kwoty 

do 5 000 zł ( pięciu tysięcy zł), zwykłą większością głosów. 

4. Do składania oświadczeń woli przez Prezydium wymagane jest współdziałanie całego 

Prezydium. Dotyczy to w szczególności dysponowania środkami finansowymi Rady 

Rodziców. 

5. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

§9 

1. Rada Rodziców proponuje wysokość składki na rzecz Rady Rodziców obowiązującą 

przez dany rok szkolny. 

§10 



1. Fundusze rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców uczestników 

zająć, darowizn i innych źródeł. Środki zebrane w ten sposób mogą być wydatkowane 

na działalność dydaktyczno-wychowawczą Pałacu Młodzieży i obsługę finansową. 

2. Sprawozdanie finansowe za okres obrachunkowy sporządzane jest nie później niż 

do końca lutego następnego roku. 

3. Sprawozdanie finansowe po zatwierdzeniu przez Radę Rodziców jest umieszczane 

na stronie www.pm.waw.pl w zakładce Rada Rodziców. 

§11 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców 

w formie uchwały. 


