REGULAMIN RADY RODZICÓW

Podstawa prawna:
Art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z
2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Postanowienia ogólne

§1
1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym, reprezentującym ogół rodziców uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach
2. Rada

Rodziców

współpracuje

z:

dyrektorem

szkoły,

radą

pedagogiczną,

samorządem

uczniowskim.
§2
1. Kadencja Rady trwa 1 rok i kończy się na pierwszmy zebraniu w następnym roku szkolnym, nie
później jednak niż 20 września.
2. Nie ogranicza się liczby kadencji dla tego samego składu rady.
§3
1. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3
swoich członków.
2. Przewodniczący Rady ma prawo wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z prawem.
Wybory do rad oddziałowych i Rady Rodziców
§4
1. Na pierwszym zebraniu rodziców, zwoływanym przez Dyrektora szkoły we wrześniu, w
poszczególnych oddziałach wybierane są jednoosobowe rady oddziałowe.
2. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Tryb wyborów określają rodzice uczestniczący w zebraniu.
§5

1. Przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału, tworzą radę rodziców.
2. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków prezydium.
§6
W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący rady, zastępca przewodniczącego,
sekretarz, skarbnik oraz trzyosobowa komisja rewizyjna.

Zadania prezydium Rady Rodziców
§7
Zadania przewodniczącego: zwoływanie posiedzeń, prowadzenie posiedzeń rady, reprezentowanie
rady na zewnątrz.
§8
Zadania zastępcy przewodniczącego: wykonywanie obowiązków przewodniczącego podczas jego
nieobecności.
§9
Zadania sekretarza: prowadzenie dokumentacji rady i protokołowanie jej posiedzeń.
§ 10
Zadania skarbnika: prawidłowa gospodarka funduszami gromadzonymi przez radę.
§ 11
Zadania komisji rewizyjnej: kontrola działalności finansowej rady co najmniej raz w roku.

Cele i kompetencje Rady Rodziców
§ 12
1. Nadrzędnym celem rady rodziców jest wspieranie szkoły w jej pracy wychowawczej i opiekuńczej.
2. Do szczegółowych kompetencji Rady należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; Rada Rodziców może
występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4)opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
5) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych
6) występowanie rady oddziałowej rodziców do dyrektora szkoły podstawowej z wnioskiem o
niedzielnie oddziału I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w trakcie roku
szkolnego
Działalność finansowa Rady Rodziców
§ 13
1. Rada Rodziców posiada środki finansowe, pochodzące z dobrowolnych składek rodziców, swojej
działalności oraz darowizn.
2. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym.
3. Dostęp do środków finansowych ma przewodniczący rady oraz skarbnik.
§ 14
1. Środki finansowe zgromadzone przez Radę Rodziców winny być przeznaczone na działalność
statutową szkoły, a w szczególności na:
a. nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie, różnego rodzaju konkursach,
b. dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
c. sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych,
d. rzeczowe doposażenie szkoły.
2. Z wnioskiem o środki finansowe może wystąpić do Rady Dyrektor szkoły
§ 15
Na początku roku szkolnego Rada Rodziców przedstawia ogółowi rodziców szczegółowe rozliczenie
finansowe za poprzedni rok szkolny.
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:
Rada Rodziców w Zębowicach
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zębowice, dn. 19.09. 2017 r.
(miejscowość, data)

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

