REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28

Na podstawie rozp. MEN ar.53 poz.1,2,3, art.54, poz.1,2. Ustawa o systemie oświaty
z dn.07.09.1991r.Dziennik Ustaw 95 poz.425 z późniejszymi zmianami.

&1
Rodzice i opiekunowie, zwani dalej „rodzicami” współpracują ze szkołami
i organami nadzorującymi szkoły w organizowaniu, kształceniu i
wychowaniu dzieci i młodzieży.
&2
Celem współpracy o której mowa w &1jest:
1.Spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w
procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami
rozwojowymi i zdrowotnymi.
2.Zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i
opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla
szkoły i rodziców.
3.Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach
opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
4.Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu
nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy
szkole.
5.Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych
do funkcjonowania szkoły.
&3
1.Rodzice przedstawiają nauczycielom, dyrekcji szkoły oraz organom
nadzorującym szkołę opinie w istotnych sprawach szkoły. W razie
potrzeby rodzice uczestniczą w posiedzeniach rady pedagogicznej lub jej
części.
2.Rodzice mogą dokonywać społecznej oceny pracy szkoły i
przedstawiać ją władzom szkoły oraz organowi nadzorującemu szkołę na
walnym zebraniu rodziców.

&4

Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem rady rodziców oraz
rad klasowych
&5
1.Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem wszystkich
rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną,
samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz
instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
2.Do zadań Rady rodziców należy w szczególności:
-współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły
-pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły
-współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz
zadań opiekuńczych szkoły
-współpraca ze środowiskiem lokalnym
-udzielanie pomocy samorządowi szkolnemu oraz innym organizacjom
działającym na terenie szkoły
-organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury
pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku
-uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły
-podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiek.- wychow.

&6
Rada klasowa rodziców wybierana jest na zebraniu rodziców uczniów
danej klasy. W posiedzeniach rady klasowej bierze udział wychowawca
klasy.

&7
1. Radę Rodziców stanowią delegaci rad klasowych rodziców. W
posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły lub
wyznaczony przez niego członek rady pedagogicznej.
2.Na wniosek Rady Rodziców po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w
jego pracach mogą brać udział także inne osoby.

3.Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić z głosem
doradczym przedstawiciele zakładów pracy, organizacji społecznych i
instytucji współdziałających ze szkołą.
&8
Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał
1.Uchwały Rady Rodziców i jego prezydium zapadają zwykła
większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej
połowy uprawnionych.
2.Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym
interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie 2
tygodni uzgadnia z radą sposób postępowania w sprawie będącej
przedmiotem uchwały.
3.W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 dyrektor szkoły lub
rada rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi
bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
&9
W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor szkoły mogą odwołać
się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.
&10
Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na
finansowanie działalności związanej z realizacją celów, o których mowa
w &2 ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz
opieki nad dziećmi. Fundusze rady rodziców pochodzą z dobrowolnych
składek rodziców oraz z dochodów osiąganych przez radę i dotacji.
&11
Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskiwania
środków na wspieranie pracy szkoły. Działalność tę rada prowadzi
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

&12

Zasady i tryb działania Rady rodziców
1.Kadencja Rady trwa dwa lata .W uzasadnionych przypadkach na
wniosek dyrektora i prezydium rady, rada może przedłużyć swoją
kadencję o następny rok.
2.Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi rada klasowa rodziców,
składająca się z trzech osób. Rada klasy wybierana jest przez ogół
rodziców uczniów danej klasy / trójka klasowa /.
3.Rada Rodziców szkoły składa się z rad klasowych rodziców i dyrektora
szkoły lub członka rady pedagogicznej.
4.Rady klasowe i dyrektor szkoły wchodzą w skład rady rodziców z
urzędu.
5.Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego składu
prezydium.
6.Prezydium tworzą : przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz,
skarbnik, dwóch członków oraz dyrektor szkoły.
7.Rada Rodziców wybiera na swym pierwszym posiedzeniu komisję
rewizyjną w liczbie trzech osób. Komisja rewizyjna składa się z
przewodniczącego i dwóch członków.
8.Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich
obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu
klasowym lub przez radę rodziców.
9.Na miejsce występujących lub odwołanych członków rady na zebraniu
rodzice wybierają nowych członków.
10.Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru nowej co
powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż miesiąc po odbyciu
zebrań klasowych rodziców.
Zakres kompetencji niektórych członków i organów rady rodziców
1.Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie
całokształtem prac komitetu, a przede wszystkim:
-dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych
w &5 p.2
- opracowanie planów finansowych i projektu działalności na dany rok
szkolny i przedstawienie ich do zatwierdzenia radzie rodziców
-współdziałanie ze wszystkimi członkami prezydium rady rodziców
-zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców i jego prezydium
-kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą Rady Rodziców

-przekazywanie opinii i postulatów Rady dyrektorowi szkoły Radzie
Pedagogicznej, reprezentowanie rady na zewnątrz;
2. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy
Rady Rodziców, a przede wszystkim:
-opracowanie harmonogramu prac i zebrań rady
-organizacyjne przygotowanie zebrań rady oraz jej prezydium
-prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady rodziców
3.Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności
finansowo- gospodarczej Rady Rodziców, a przede wszystkim:
-organizowanie wpływów finansowych na działalność rady
-opracowanie w porozumieniu z członkami prezydium rady projektów
planów finansowych i czuwanie nad prawidłową ich realizacją
-czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej
/dochodów i wydatków /
-sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo –kasowych i
i zatwierdzenie ich do wypłaty
-czuwanie nad należytym i bieżącym prowadzeniem ewidencji
księgowej Rady Rodziców
-składanie sprawozdań z działalności finansowo- gospodarczej
rady oraz wykonania planów finansowych
-składanie sprawozdań z działalności finansowo- gospodarczej
rady oraz z wykonania planów finansowych
-przekazywanie funkcji skarbnika powinno odbywać się protokolarnie
z udziałem przewodniczącego komisji rewizyjnej po uprzednim
zbadaniu gospodarki finansowej przez komisję rewizyjną;
4.Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie
całokształtem prac w okresie między zebraniami rady, a przede
wszystkim :
-koordynowanie działalnością rad klasowych
-podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo- gospod.
-zatwierdzenie harmonogramu planu pracy Rady
-podejmowanie innych ważnych decyzji w okresie między zebraniami
Rady Rodziców
-odwoływanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego
lub na wniosek dyrektora szkoły, nie rzadziej niż co dwa miesiące
-składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności przed Radą
Rodziców;
.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
1.Podstawą działalności finansowo- gospodarczej jest roczny plan

finansowy zatwierdzony przez Radę Rodziców.
Plan finansowy opracowuje się na każdy rok szkolny oddzielnie.
2. Rada gromadzi i przechowuje środki pieniężne w Banku
Spółdzielczym w Orzeszu oddział w Leszczynach.
3.Na drobne bieżące wydatki Rada dysponuje pogotowiem kasowym,
którego wysokość ustala prezydium Rady.
4.Za podstawę dokonywania wypłat mogą służyć tylko oryginalne
dowody księgowe lub dowód zastępczy w formie protokołu
konieczności zakupu.
&13
1.Działalność Rady Rodziców kontroluje komisja rewizyjna powoływana
przez ogólne zebranie rodziców.
&14
1.Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne
zebranie rodziców, które w szczególności akceptuje sprawozdanie
Rady i komisji rewizyjnej, a także może odwołać przewodniczącego
lub członka Rady.
2.Zebrania ogólne rodziców uczniów poszczególnych klas mogą ustalić,
że w szkole zamiast ogólnego zebrania rodziców zwoływane jest
zebranie przedstawicieli rodziców. Przedstawicieli tych wybierają
ogólne zebrania poszczególnych klas.
3.Za działalność finansową Rady Rodziców odpowiada bezpośrednio:
skarbnik i przewodniczący przy szczególnej aktywności komisji
rewizyjnej.
&15
Powyższy regulamin został zatwierdzony przez ogólne zebranie rodziców i
Rady Rodziców w dniu 09.10.2001r.

