
Regulamin Rady Rodziców 

działającej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu

z dnia 01.09.2018 r.

Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców

Reprezentacja rodziców w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu funkcjonuje pod nazwą Rada
Rodziców.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do
doskonalenia statutowej działalności żłobka.

2.Kompetencje Rady Rodziców:
1) występowanie do dyrektora żłobka z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach

dotyczących żłobka;
2) opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka;
3) wgląd do dokumentacji dotyczącej wyżywienia dzieci;
4) wizytacja przez przedstawicieli Rady Rodziców pomieszczeń żłobka.

3.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji

celów i zadań żłobka,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności placówki.

Rozdział III
Organizacja Rady Rodziców

1.Rada Rodziców jest wybierana podczas pierwszego zebrania organizacyjnego z rodzicami dzieci
zapisanych do żłobka.

2.Ilość członków Rady Rodziców może wynosić od 2 do 4 osób.

3.Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej razy w roku; na wniosek dyrektora żłobka lub
członków Rady Rodziców

4.Dyrektor żłobka ściśle współpracuje z Radą Rodziców; jest uprawniony do  obecności na zebraniach;
bierze udział  w planowaniu wydatków,  po konsultacji z Radą Rodziców może dokonywać  niezbędnych
zakupów na rzecz dzieci i placówki.



Rozdział IV
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności żłobka z następujących źródeł:
1) składek rodziców,
2) wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji,
3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i środowiska żłobka.

2.Wysokość składki rodziców ustala się na pierwszym organizacyjnym zebraniu ogółu rodziców.

3. Rada Rodziców może wydatkować środki pieniężne na m.in. następujące cele:
 dofinansowanie imprez , uroczystości organizowanych na terenie żłobka,  konkursów ( m.in. Dzień

Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, piknik, jubileusz żłobka, urodziny dzieci , zakup choinki do
żłobka , biletów itp.),

 finansowanie koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk organizowanych dla dzieci,
 finansowanie zajęć umuzykalniających, zajęć z gimnastyki korekcyjnej itp.
 zakup pomocy dydaktycznych,
 zakup sprzętu technicznego,
 finansowanie wycieczek,
 zakup innych niezbędnych materiałów.

4.Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.

5.W przypadku braku wpłat na Radę Rodziców, nie będą zakupione upominki rzeczowe dla dzieci .

 Rozdział V
Obsługa środków finansowych Rady Rodziców.

1. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe na odrębnym rachunku bankowym lub w formie
gotówkowej.

2. Jeżeli Skarbnik Rady Rodziców, przyjmuje wpłaty od rodziców , w pełni odpowiada za ich
bezpieczeństwo (chroni  pieniądze przed kradzieżą , zniszczeniem  i innymi zagrożeniami).

3.Przewodniczący Rady Rodziców, może upoważnić  jednego z pracowników żłobka np. intendentkę do
zbierania składek od rodziców i przechowywania  zebranych funduszy w żłobku.

4.W przypadku przechowywania funduszy  od rodziców w żłobku , dyrektor placówki odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
5. Dyrektor Żłobka może być uprawniony do obsługi konta bankowego Rady Rodziców.

6.Do końca sierpnia każdego roku, następuje rozliczenie wpływów i wydatków  zebranych funduszy od
rodziców.



…………………………………………..
(podpis Rady Rodziców)

…………………………………………
(podpis Rady Rodziców)




