REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej w Zarszynie
I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Rada Rodziców, zwana dalej radą, działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o
systemie oświaty z dnia 7. września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami), statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§2
1. Zadania rady rodziców.
Rada rodziców:
a) uchwala regulamin swojej działalności uwzględniający wewnętrzną strukturę
i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w radzie
i rad oddziałowych,
b) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy
szkoły i program profilaktyki,
c) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
d) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
e) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw
podręczników,
f) opiniuje innowacje pedagogiczne w szkole,
g) porozumiewa się z dyrektorem w sprawie wprowadzenia jednolitego stroju,
h) występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły,
i) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
j) pozyskuje środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej
szkoły, w tym gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców,
k) współpracuje z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną,
l) typuje przedstawicieli do komisji na wybór dyrektora szkoły,
m) na wniosek dyrektora przedstawia opinię o pracy nauczycieli, którzy poddani
są ocenie dorobku zawodowego i za okres stażu na stopień awansu
zawodowego,
n) ustala plan pracy na dany rok szkolny,
o) zapoznaje się z informacją o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
§3
1. Jeśli w czasie kadencji rady rodziców z jej składu ubędzie członek rady
(przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do rady.
2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa
zasady ich przeprowadzania.
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II.

Wybory do rady rodziców
§1

1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.
2. Radę rodziców stanowią wybrani pojedynczy przedstawiciele rad oddziałowych.
§2
1. Radę oddziałową tworzą cztero osobowe reprezentacje rodziców wybranych w
głosowaniu tajnym na zebraniu oddziału z wychowawcą.
2. Radą oddziałową kieruje wybrany (w głosowaniu tajnym) przewodniczący spośród
osób tworzących radę oddziałową, który jest jednocześnie delegatem do rady
rodziców szkoły.
3. Skład rad oddziałowych może być zmieniony na ogólnym zebraniu rady rodziców
oddziału w głosowaniu tajnym na wniosek rodziców danego oddziału.
4. Zadaniem rad oddziałowych jest:
a) ścisła współpraca z wychowawcą we wszystkich sprawach związanych z
oddziałem,
b) reprezentowanie interesu oddziału w radzie rodziców,
c) wypełnianie zarządzeń rady rodziców
d) Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w
każdym roku szkolnym.

III.

Władze rady rodziców
§1

1.Wewnętrzną strukturę rady tworzą:
a) pojedynczy przedstawiciele rad oddziałowych,
b) komisja rewizyjna.
§2
1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę
przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, księgowego. Pozostałe osoby są
członkami rady.
§3
1. Wybór funkcji w radzie:
a) w celu przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną w składzie
2-osobowym. Członkowie komisji nie mogą być kandydatami na
przewodniczącego,
b) przewodniczącego wybiera się na pierwszym zebraniu ogólnym rady rodziców
w głosowaniu tajnym spośród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na
kandydowanie,
c) przewodniczącym zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość głosów.
Przy równej ilości głosów decyduje ponowny wybór,
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d) zastępcą przewodniczącego rady rodziców zostaje ten kandydat, który otrzymał
w kolejności największą ilość głosów po wybranym przewodniczącym,
e) księgowego, skarbnika, sekretarza i członków wybiera się w głosowaniu
jawnym,
5. Po rocznej kadencji rady rodziców, wybory do nowej rady rodziców organizuje i
przeprowadza ustępujący przewodniczący.
6. Komisja rewizyjna, w składzie 3-osobowym (przewodniczący i dwóch członków)
wybierana jest na zebraniu ogólnym rodziców w trybie głosowania jawnego spośród
kandydatów wyrażających zgodę.
§4
1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady,
reprezentuje radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie
jego nieobecności.
3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentacje rady i protokołowanie posiedzeń.
4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym
przez radę.
5. Komisja rewizyjna:
a) kontroluje prawidłowość wdrażania uchwał podjętych przez radę rodziców,
b) kontroluje gospodarkę finansową rady rodziców,
c) wnioskuje o absolutorium dla rady rodziców na ogólnym zebraniu rodziców.
IV. Posiedzenia rady rodziców
§1
1. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia rady zwołuje
przewodniczący, powiadamiając członków co najmniej trzy dni przed terminem
posiedzenia.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3
składu rady, na wniosek dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej.
§2
1. Posiedzenia rady są prowadzone przez przewodniczącego lub upoważnionego
członka rady.
2. W posiedzeniach rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
3. Posiedzenie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków rady.
§3
1. Posiedzenia rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na
następnym posiedzeniu.
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V.

Podejmowanie uchwał
§1

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej
kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych
ustaw.
2. Uchwały rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
§2
1. Uchwały rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§3
1. Opinie rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

VI.

Prawa i obowiązki członków rady rodziców
§1

1. Członkowie rady maja prawo:
- dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i
przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i
dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczące spraw personalnych;
- wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
- głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych
przez radę.
2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

VII.

Fundusze rady rodziców
§1

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
§2
1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu rady są ustalane corocznie przez radę w
preliminarzu budżetowym.
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§3
1. Wnioski o środki z funduszu rady mogą składać:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna
§4
1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie rada dysponuje za pośrednictwem dwóch
upoważnionych osób: przewodniczącego i skarbnika.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Dokumentacja rady pedagogicznej za dany rok szkolny jest przechowywana w
archiwum szkolnym.

Rada rodziców

Zarszyn, 09. października 2007 r.
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