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Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4  

imienia księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego  

w Sanoku 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 imienia księdza Zdzisława Jastrzębiec 

Peszkowskiego w Sanoku zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu. 

2. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do 

rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych tj. członków Rady Rodziców.  

3. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym ogół rodziców uczniów szkoły. 

4. Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

5. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.  

6. Reprezentantem i organem kierującym pracami Rady Rodziców jest Zarząd. 

7. Funkcję kontrolną nad działalnością Rady Rodziców pełni Komisja Rewizyjna.  

8. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym.  

9. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku.  

10. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których 

przebywają uczniowie, rodzice i nauczyciele w trakcie realizacji przez szkołę zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

 

 

Rozdział II 

Zakres i przedmiot działania 

 

§ 2 

1. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem 

uczniowskim oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w szkole, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  

2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:  

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły, 
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b) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu 

na działalność szkoły, 

c) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalenie zasad 

wydatkowania tych funduszy.  

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo–profilaktycznego 

szkoły, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

d) udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły, 

e) opiniowanie w sprawie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, jego wzoru 

oraz określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga 

noszenia jednolitego stroju,  

f) opiniowanie dopuszczalnych form realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej  

w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

g) opiniowanie w sprawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych, 

h) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

i) wyrażenie opinii w sprawie pracy nauczyciela, 

j) wyrażenie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,  

k) opiniowanie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

do wyboru przez uczniów.  

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie program wychowawczo-profilaktycznego, program 

ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

 

Rozdział III 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów  

rad oddziałowych i Rady Rodziców 

 

§ 3 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów rad oddziałowych i Rady Rodziców: 

1. Wybory członków rad oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady Rodziców przeprowadza 

się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor 

szkoły. 

3. Podczas zebrań klasowych rodzice wybierają radę oddziałową składającą się z trzech 

członków.  

4. Wybory członków rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

5. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej liczącej dwóch członków, 

b) nadzorowanie przebiegu głosowania. 

6. Zadania komisji skrutacyjnej: 
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a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

b) przygotowanie kart do głosowania,  

c) przeprowadzenie głosowania,  

d) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania, 

e) sporządzenie protokołu.  

7. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.  

8. W wyborach jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic (opiekun prawny).  

9. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli 

na zebranie. 

10. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

11. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 

12. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania, na których umieszcza się 

nazwiska i imiona kandydatów.  

13. Na karcie do głosowania rodzic wskazuje (zaznacza) nazwiska trzech wybranych przez siebie 

kandydatów.  

14. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów.  

15. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się 

kolejną turę głosowania.  

16. Wybrani członkowie rady oddziałowej spośród swojego grona wybierają przewodniczącego.  

17. Rada oddziałowa wybiera ze swojego składu przedstawiciela klasy do Rady Rodziców.  

18. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który po podpisaniu 

przez wychowawców, członków rady oddziałowej i komisji skrutacyjnej wychowawca 

przekazuje dyrektorowi szkoły. 

19. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

20. Na podstawie otrzymanych protokołów dyrektor szkoły sporządza listę członków Rady 

Rodziców na dany rok szkolny. 

 

 

Rozdział IV 

Ogólne zasady działania Rady Rodziców 

 

§ 4 

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do końca września 

danego roku szkolnego. 

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu 

wybrania zarządu i komisji rewizyjnej.  

3. W pierwszym zebraniu Rady Rodziców powinien uczestniczyć przewodniczący, skarbnik  

i sekretarz ustępującej Rady Rodziców, których zadaniem jest przekazanie niezbędnych 

informacji i dokumentów dotyczących poprzedniego roku szkolnego oraz zasad 

funkcjonowania Rady Rodziców.  

4. Dopuszcza się też możliwość prowadzenia pierwszego zebrania przez ustępującego 

przewodniczącego Rady Rodziców do czasu wybrania nowego zarządu i komisji rewizyjnej.  

5. Członkowie Rady Rodziców potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności.  

6. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców dokonuje się wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.  
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7. Zarząd Rady Rodziców składa się z pięciu członków tj. przewodniczącego, dwóch 

zastępców przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.  

8. Komisja rewizyjna liczy trzech członków.  

9. Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu jawnym.  

10. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.  

11. Zadania dyrektora szkoły (lub ustępującego przewodniczącego) podczas wyborów członków 

zarządu i komisji rewizyjnej: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

b) przeprowadzenie głosowania, 

c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania, 

d) sporządzenie protokołu.  

12. Zgłoszenia kandydatów na członków zarządu i komisji rewizyjnej mogą dokonać jedynie 

członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie. 

13. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.  

14. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków 

Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów do zarządu nie może być mniejsza niż pięciu, 

natomiast liczba kandydatów do komisji rewizyjnej nie może być mniejsza niż trzech.  

15. Pięciu kandydatów na członków zarządu, którzy uzyskali największą liczbę głosów wchodzą 

w skład zarządu. 

16. Zarząd Rady Rodziców spośród swojego składu dokonuje ukonstytuowania tj. przydziału 

funkcji jakie poszczególne osoby będą pełniły w zarządzie.  

17. Trzech kandydatów na członków komisji rewizyjnej, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów wchodzi w skład komisji rewizyjnej.  

18. Komisja rewizyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego.  

19. Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.  

 

§ 5 

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym 

harmonogramie, nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku szkolnego.  

2. Zaleca się aby terminy posiedzeń Rady Rodziców pokrywały się z terminami zebrań 

rodziców ustalonymi przez dyrektora szkoły.  

3. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie Rady Rodziców zwołuje 

przewodniczący powiadamiając członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem 

posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać 

posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.  

4. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 

1/3 składu Rady Rodziców oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub 

samorządu uczniowskiego . 

5. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub 

inna upoważniona przez niego osoba. 

6. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców. 

7. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich 

zakresu spraw. 

8. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.  
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Rozdział V 

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców: 

1. Członek Rady Rodziców ma prawo do: 

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców, 

b) składania wniosków, 

c) udziału w pracach stałych lub doraźnych komisji powołanych przez Radę Rodziców. 

d) wyboru spośród przedstawicieli rad oddziałowych dwóch przedstawicieli do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły, 

2. Członek Rady Rodziców powinien być niezależny i jest zobowiązany do: 

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

powołany, 

b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać 

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

c) przekazywania sprawozdania z działalności Rady Rodziców podczas zebrań organizowanych 

dla rodziców danej klasy, 

d) przestrzegania regulaminu Rady Rodziców. 

3. Członek Rady Rodziców, który nie wypełnia powierzonych mu obowiązków, nie 

uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Rodziców lub w inny sposób działa 

niezgodnie z przyjętymi zasadami może zostać odwołany na wniosek pozostałych członków 

Rady Rodziców. 

4. Rodzicowi, którego dziecko zakończyło naukę w szkole automatycznie wygasa mandat 

członka Rady Rodziców.  

§ 7 

Kompetencje, prawa i obowiązki zarządu Rady Rodziców: 

a) prowadzenie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Rodziców,  

b) kierowanie i koordynowanie pracy Rady Rodziców, 

c) sporządzenie regulaminu Rady Rodziców, wprowadzanie poprawek wynikających m. in. ze 

zmiany przepisów lub potrzeb działalności Rady Rodziców,  

d) koordynowanie działalności rad oddziałowych, 

e) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok 

szkolny, 

f) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców, 

g) wybór w porozumieniu z dyrektorem szkoły firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia 

uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

h) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców, 

i) opiniowanie otrzymanych wniosków, 

j) opiniowanie zasadności wydatków,  

k) składanie okresowych sprawozdań z działalności na plenarnym zebraniu Rady Rodziców, 

l) podejmowanie uchwał w zakresie kompetencji Rady Rodziców o których mowa w § 2 ust. 4.  
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§ 8 

Kompetencje, prawa i obowiązki przewodniczącego zarządu Rady Rodziców:  

a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz, 

b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-

gospodarczą,  

c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu 

projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie 

zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym 

porządku zebrania, 

d) prowadzenie zebrań, 

e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na 

dany rok szkolny, 

f) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,  

g) przekazywanie odpowiednio dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi 

prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą 

opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców, 

h) zatwierdzanie regulaminu Rady Rodziców oraz jego zmian,  

i) podpisywanie uchwał Rady Rodziców, 

j) zatwierdzanie wniosków i wydatków Rady Rodziców,  

k) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców, 

l) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał. 

 

§ 9 

Zadania sekretarza Rady Rodziców: 

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, 

b) organizacyjne przygotowanie zebrań, 

c) protokołowanie zebrań,  

d) sporządzanie uchwał, 

e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców, 

f) prowadzenie rejestru dokumentacji Rady Rodziców i jej przechowywanie w sposób 

uniemożliwiający usunięcie lub podmianę dokumentów.  

 

§ 10 

Zadania skarbnika Rady Rodziców: 

a) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców polegającej głównie 

na ewidencji wpłat i wydatków rady oraz przechowywaniu dokumentacji w sposób 

uniemożliwiający usunięcie lub podmianę dokumentów, 

b) sporządzanie i przedstawianie sprawozdań z wydatkowania zgromadzonych funduszy 

Rady Rodziców, 

c) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej  

i rachunkowości. 

 

§ 11 

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców: 

a) kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem 

zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej  

i rachunkowości, 
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b) kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców, 

c) kontrolowanie zasadności podejmowanych decyzji przez zarząd Rady Rodziców,  

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnoszenie zastrzeżeń i uwag,  

d) służenie głosem doradczym w przypadku sytuacji spornych pomiędzy członkami zarządu, 

e) wnoszenie wniosków o odwołanie członka zarządu z pełnionej funkcji w przypadku 

stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów niniejszego regulaminu lub działania na szkodę 

Rady Rodziców, 

f) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi. 

 

 

Rozdział VI 

Tryb podejmowania uchwał 

 

§ 12 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.  

2. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa 

co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się". 

3. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.  

4. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu  

w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.  

5. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania 

przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.  

6. Głosowanie tajne przeprowadza dwuosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród 

członków Rady Rodziców.  

7. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.  

8. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. 

9. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego. 

10. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, 

dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie. 

 

 

Rozdział VII 

Dokumentowanie zebrań 

 

§ 13 

1. Z posiedzenia Rady Rodziców, zebrania zarządu lub komisji rewizyjnej sporządza się 

protokół oraz listę obecności. 

2. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście 

obecności. 

3. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant. 

4. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców. 

5. Protokół z zebrania powinien zawierać m. in.:  

a) datę zebrania, 

b) zatwierdzony porządek zebrania, 

c) treść zgłoszonych wniosków, 

d) przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji), 

e) podjęte uchwały i wnioski, 
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f) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

6. Na podstawie protokołów sporządzane są odpisy uchwał. 

7. Wszystkie protokoły wraz z listami obecności oraz uchwały są przechowywane  

w segregatorze.  

8. Dla każdej grupy dokumentów jest prowadzony oddzielny rejestr. 

9. Na dokumentach nanosi się numer kolejny z rejestru.  

10. Dokumenty Rady Rodziców są przechowywane w sekretariacie szkoły. 

 

Rozdział VIII  

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 

§14 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.  

2. Wysokość składki i zasady uiszczania wpłat ustala się na pierwszym zebraniu Rady 

Rodziców w danym roku szkolnym.  

3. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.  

4. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 

rachunku są uprawnieni przewodniczący i skarbnik, posiadający pisemne upoważnienie 

zatwierdzone przez dyrektora szkoły. 

 

§15 

Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców 

planie finansowym wydatków.  

 

§16 

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na: 

a) poprawę bazy materialnej szkoły, 

b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 

c) pokrycie wydatków związanych z udziałem uczniów w konkursach i zawodach 

sportowych,  

d) dofinansowanie do wycieczek szkolnych, 

e) pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez szkolnych,  

f) nagrody dla uczniów, 

g) zapomogi dla uczniów, 

h) obsługę finansową Rady Rodziców, 

i) inne uzasadnione wydatki związane z działalnością statutową Rady Rodziców.  

2. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady 

Rodziców mogą składać:  

a) dyrektor szkoły,  

b) wychowawcy klas, 

c) nauczyciele,  

d) członkowie Rady Rodziców,  

e) samorząd uczniowski, 

f) rodzice (opiekunowie) uczniów. 
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3. Wnioski składa się w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio przewodniczącemu.  

4. Złożone wnioski o dofinansowanie powinny być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty 

wpłynięcia. 

5. Wnioski o pokrycie wydatków związanych z udziałem uczniów w konkursach i zawodach 

sportowych oraz o dofinansowanie do wycieczek szkolnych mogą być pozytywnie 

zatwierdzone wyłącznie w przypadku, gdy opiekun uczniów powiadomił dyrektora szkoły  

o zamiarze udziału w imprezie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Wnioski przed wypłatą muszą być zatwierdzone przez przewodniczącego, a podczas jego 

nieobecności przez dwóch zastępców przewodniczącego działających łącznie.  

7. Dofinansowanie może być wypłacone jeżeli wniosek jest właściwie udokumentowany.  

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści: 

 

„Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej Nr 4 

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego 

38-500 Sanok, ul. Sadowa 12” 

 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące  

w tym zakresie przepisy prawa.  

 

§ 19 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 


