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Regulamin wewnętrzny Rady Rodziców Stowarzyszenia 
Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej (APESP) 

(na podstawie Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 542, i zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zatwierdzonym na 
Walnym Zgromadzeniu 3. września 1997 roku)  

 
 

1. Cele Rady Rodziców APESP (odn. do rozdz. I art. 2 – Przedmiot)1 
 
Celem APESP jest przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania Sekcji Polskiej w Szkole 
Miedzynarodowej (CSI) i zapewnienie jak najlepszych warunków nauki języka polskiego, w 
szczególności poprzez: 

− pomoc w finansowaniu środków i działań pedagogicznych w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum, 

− wsparcie inicjatyw Sekcji Polskiej na łonie CSI, 
− współpracę z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem 

uczniowskim, 
− współpraca z Instytutem Literatury i Kultury Polskiej (ILCP), równoważnym członkiem 

Sekcji Polskiej, 
− opłacanie wynagrodzeń nauczycieli w porozumieniu z dyrekcją Sekcji Polskiej, 

 
2. Przynależność do APESP (odn. do rozdz. II art. 6 - Członkowie) 

 
Zapisanie dziecka do szkoły międzynarodowej CSI oznacza automatyczną przynależność do 
stowarzyszenia APESP i wymaga uregulowania składek i kosztów nauki szkolnej. 
Rodzice należący do APESP są zobowiązani zaakceptować i przestrzegać Statutu oraz Regulaminu 
Wewnętrznego Stowarzyszenia, a także Rady Rodziców. Przynależność musi zostać potwierdzona 
poprzez wypełnienie i oddanie wniosku wpisu (lub odnowienie wpisu) oraz umowy finansowej. 
Rada Rodziców uprawniona jest do podjęcia decyzji o wykluczeniu ze stowarzyszenia członka, jeśli 
działa na szkodę sekcji lub jeśli nie dopełnił wymogów finansowych. 
 

3. Nauka w języku polskim i nauczyciele sekcji polskiej (odn. do rozdz. II art. 6 - 
Członkowie) – Obowiązki i Prawa Rady Rodziców  

 
Obowiązki Rady Rodziców  
APESP przenosi na Radę Rodziców odpowiedzialność za opłacanie wynagrodzeń nauczycielom, 
których zatrudnia. Zatrudnianie, zastępowanie i odwoływanie nauczycieli - pracowników APESP 
zostają powierzone dyrekcji Sekcji Polskiej, ILCP i Radzie Rodziców APESP (z równą ilością 
reprezentantów). 
 
Rada Rodziców prowadzi aktualny rejestr zatrudnionych, zgodnie z wymogami prawa. 
 
Prawa Rady Rodziców  
Rada Rodziców jest uprawniona do uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 
wychowawczego i programu profilaktyki oraz opiniowania projektu planu finansowego składanego 
przez dyrektora Sekcji. 
Rada Rodziców ma prawo wnioskowania o ocenę pracy nauczycieli i wyrażania opinii o pracy 
nauczycieli stażystów. 
Przedstawiciele Rady Rodziców mogą reprezentować rodziców w komisji konkursowej powołanej 
w celu wyboru dyrektora.  
                                                
1 w nawiasach odniesienia do Statutu APESP-u 



 2 

 
4. Księgowość i zarządzanie APESP (odn. do rozdz. II art. 7 i tytuł V) 

 
Płacenie składek i kosztów nauczania 
 
Wysokość składki i kosztów nauczania płaconych przez rodziców proponowana jest na Walnym 
Zgromadzeniu na początku bieżącego roku szkolnego na następny rok szkolny. Rodzice 
wznawiający zapis do Sekcji Polskiej muszą uregulować roczną składkę na następny rok 
(przeznaczoną na funkcjonowanie Sekcji Polskiej) przed rozpoczęciem roku szkolnego, najpóźniej 
do 15 czerwca. Rodzice dokonujący pierwszego wpisu muszą uregulować tę składkę do 15 
września bieżącego roku szkolnego. 
 
W przypadku nieuregulowania kwot składki i kosztów nauczania w przewidzianym terminie, 
skarbnik APESP przesyła rodzicom upomnienie. Jeśli po upomnieniu składka i koszty nauczania 
nadal nie zostaną uregulowane, Rada Rodziców ma obowiązek poinformowania dyrekcji Sekcji 
Polskiej, prowizora CSI oraz rodziców, że uczeń nie wypełnia warunków przynależności do Sekcji 
Polskiej i nie może kontynuować nauki w Sekcji Polskiej w CSI. 
 
W przypadku trudności finansowych, rodzice informują o tym Radę Rodziców. 
 
 
Księgowość APESP 
 
Okres obrachunkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia. 
Skarbnik ma obowiązek prowadzenia rachunków stowarzyszenia, księgi rachunkowej (księgi 
przychodów i rozchodów), przygotowania bilansu oraz rachunku zysków i strat na wniosek komisji 
weryfikacyjnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowymi oraz z zasadami 
przewidzianymi w statucie APESP. 
Rada Rodziców informuje się na bieżąco o stanie finansów APESP. 
Rachunki APESP za poprzedzający okres obrachunkowy zatwierdzane są przez Walne 
Zgromadzenie zwyczajne. Rada Rodziców może skorzystać z usług licencjonowanego biegłego 
księgowego. 
 
 
Zarządzanie stowarzyszeniem 
 
Rada Rodziców uprawniona jest do uzyskiwania dodatkowych dochodów na korzyść APESP w 
instytucjach lokalnych, przedsiębiorstwach itp. 
Podczas wykonywania swych funkcji, Rada Rodziców może zwrócić się do rodziców o wyjątkową 
i uzasadnioną pomoc finansową w przypadku nieprzewidzianego problemu finansowego. 
Rada Rodziców ma obowiązek zarządzania sprzętem stowarzyszenia (urządzenia, meble itp.) oraz 
dokonywania zakupów materiałów pedagogicznych. 
Rada Rodziców unika regulowania należności za zakupy gotówką, zasadniczą formą płatności jest 
czek. 
Komisja Weryfikacyjna przewidziana przez statut APESP upoważniona jest do przeprowadzenia 
kontroli rachunków stowarzyszenia. 
 

5. Administracja (odn. do rozdz. III) 
 
Wybory do Rady Rodziców 
Wybory dokonywane są w tajnym głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia. 
Rada Rodziców składa się najmniej z 6 członków i najwięcej z 12 członków. Każdy poziom 
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nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) posiada co najmniej jednego reprezentanta w 
Radzie Rodziców. Rodzice zgłaszają swoją kandydaturę do Rady Rodziców miesiąc przed Walnym 
Zgromadzeniem. Przewodniczący bieżącej Rady Rodziców jest zobowiązany o poinformowaniu 
członków APESP o terminie zgłoszeń. Członkowie APESP otrzymują listę kandydatów razem z 
zawiadomieniem o dacie Walnego Zgromadzenia. Rodzice głosują na całą listę. 
 
Zgodnie ze specyfiką struktury i celów Sekcji Polskiej w CSI członkowie Rady Rodziców 
wybierani są na 2 lata. Członek, który odbył już dwuletnią kadencję może kandydować ponownie. 
W przypadku nadmiernej liczby kandydatów do Rady Rodziców o przyznaniu miejsca na liście 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Funkcjonowanie Rady Rodziców 
Członkowie Rady Rodziców spotykają się co najmniej raz na dwa miesiące na wezwanie 
Przewodniczącego, wysłane co najmniej 7 dni przed przewidzianą datą zebrania i zawierające 
porządek obrad. Rejestr sprawozdań z każdego zebrania Rady Rodziców jest prowadzony na 
bieżąco i pozostaje do dyspozycji członków APESP. 
Wszyscy rodzice uczniów zachęcani są do współpracy przy projektach proponowanych przez Radę 
Rodziców, dyrekcję Sekcji Polskiej oraz ILCP. 


