REGULAMIN
RADY RODZICÓW
Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Baninie
Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami)
§1
Cele i zadania Rady Rodziców
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców uczniów
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, współdziałającym z dyrektorem szkoły,
radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi i
innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.
2. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji
pracy szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawy warunków
technicznych i wyposażenia szkoły, zapewnienia pomocy materialnej
uczniom.
3. Do zadań Rady Rodziców należy:
 reprezentowanie ogółu rodziców szkoły w podejmowaniu działań
doskonalących wszystkie dziedziny pracy szkoły;

 występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności w
dziedzinie wychowawczo – opiekuńczej;

 pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na
rzecz wspomagania realizacji zadań szkoły;

 współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 pomoc rodzicom we współdziałaniu z organami szkoły;

 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły;
 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły;
 udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym działającym na terenie szkoły;

 podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych oraz ustalenie zasad ich wydatkowania.

§2
Struktura i organizacja pracy
1. Podstawowym organem reprezentującym rodziców jest Rada Klasowa
wybierana na pierwszym w danym roku szkolnym ogólnym zebraniu klasy.
2. Rada Klasowa składa się z trzech osób.
3. Kadencja Rady Klasowej trwa 1 rok i kończy się wraz z wyborem nowej
Rady.
4. Zadaniem Rad Klasowych jest realizacja zadań Rady Rodziców na terenie
klasy a przede wszystkim:
 współdziałanie z rodzicami i włączenie ich do realizacji wytyczonych
zadań

 współdziałanie z Zarządem Rady Rodziców w celu realizacji zadań o
charakterze ogólnoszkolnym


współpraca z wychowawcami klas, które reprezentują

5. Przedstawiciele Rad Klasowych Gimnazjum i Szkoły Podstawowej tworzą
Radę Rodziców Szkoły, zwaną dalej Radą Rodziców.
6. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Zarząd jako
wewnętrzny organ kierujący pracami Rady.
7. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, dwóch Zastępców
Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz.
8. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu Rady Rodziców może
nastąpić w wyniku:

odwołania przez zebranie ogółu rodziców


osobista rezygnację

9. W przypadkach, jeśli w czasie kadencji zmniejszy się ilość członków
Zarządu Rady, przeprowadza się wybory uzupełniające.
10.Zebrania Rady Rodziców odbywają się przynajmniej dwa razy w
semestrze.
11.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok i kończy się wraz z wyborem nowej
Rady.
12.W posiedzeniach Rady Rodziców może wziąć udział Dyrektor szkoły oraz
upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
13.Dopuszcza się udział w posiedzeniach innych osób z głosem doradczym.
§3
Wybory do organów Rady Rodziców
1. Wybory do Rady Rodziców, Rad Klasowych i Zarządu Rady Rodziców
odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby
miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci musza wyrazić
ustnie lub pisemnie (jeżeli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym)
swoją zgodę na kandydowanie.
3. Członkowie komisji skrutacyjnych nie mogą kandydować w wyborach.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się
na
pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo –
wyborczego Rady Rodziców:
 wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

 sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności w okresie
sprawozdawczym

 informacja
dyrektora
szkoły
o
stanie
organizacyjnym
i
funkcjonowaniu placówki
 ewentualne wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych
organów szkoły lub organizacji
 dyskusja programowa
 wybory nowych organów Rady Rodziców

- przypomnienie zasad wyborczych
- wybór komisji skrutacyjnej
- ustalenie listy kandydatów
- głosowanie
- ogłoszenie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną

wolne
głosy i wnioski

7. Inne zebrania Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad z tym,
że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów.
§4
Zakres kompetencji członków Zarządu Rady Rodziców
1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:
 dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w

§1 pkt.2.

 opracowanie planu działań wraz z planem finansowym na dany rok
szkolny
 dokonywanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców realizacji
planu pracy
 przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i Zarządu
 kierowanie działalnością finansową Rady

 ścisłe współdziałanie z Dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną

 reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz

2. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:
 protokołowanie zebrań Rady Rodziców

 prowadzenie dokumentacji, korespondencji

 prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców

3. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy prowadzenie całokształtu
działalności finansowo gospodarczej Rady Rodziców zgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie.
4. Zadaniem Zarządu Rady Rodziców jest:
 bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami
Rady
 zatwierdzenie planu pracy rady
 podejmowanie
decyzji
dotyczących
działalności
finansowo
gospodarczej

 składanie sprawozdań ze swej działalności na ogólnym zebraniu
Rady Rodziców.


§5
Podejmowanie uchwał
1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały ogólnego zebrania rodziców, Rady Rodziców i jego ogniw
zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych, w głosowaniu
jawnym.
3. Uchwały są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie, czy
protokołować uchwały.
§6
Zasady działalności gospodarczo - finansowej Rady Rodziców
1. Działalność finansowa Rady Rodziców oparta jest na funduszach
pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, darowizn oraz dochodów
osiąganych przez Radę z innych źródeł.
2. Wysokość składki rocznej wynosi 50zł od rodziny, niezależnie od tego, czy
dzieci uczęszczają do Gimnazjum, czy Szkoły Podstawowej.
3. Składkę można opłacać jednorazowo lub w ratach.
4. W przypadkach prowadzenia przez Radę Rodziców działalności
gospodarczej stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne.
5. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być przeznaczone na
realizację celów określonych w § 1 pkt 2 ze szczególnym uwzględnieniem
działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.
6. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w zakresie
gospodarowania środkami finansowymi wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu.
7. Rada Rodziców może powierzyć prowadzenie księgowości osobie spoza
Rady. Do obowiązków tej osoby należy prawidłowe i zgodne z ogólnie
obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji finansowej.
Szczegółowe zasady dokonywania bieżących operacji finansowych
określają odnośne przepisy.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas
obowiązujący Regulamin Rady Rodziców.

Banino, 16.09.2015

