REGULAMIN
RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
2.Rada Rodziców działa na podstawie:



ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.
( Dz. U. nr 95/91,poz.425r. z późniejszymi zmianami)
niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD RADY
1. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W szczególnych , uzasadnionych wypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady
ubędzie więcej niż 1/3 członków rady, dopuszcza się zorganizowanie wyborów
uzupełniających skład Rady
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu
jawnym.
5. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco –
doradczy.
III. WYBORY DO RADY
1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu
rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę
Oddziałową (Trójki klasowe).
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady
Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego
ucznia reprezentuje tylko jeden rodzic.
5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Rekrutacyjna wybrana w
głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić
osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
6. Wybory do Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach
ustalonych przez uczestników zebrania.
7. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły,
lub na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela do Rady
Rodziców, spośród członków Rady Oddziałowej wybierają wszyscy zebrani, w
głosowaniu tajnym
8. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady
i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady jest obowiązkiem dyrektora.
9. Pierwsze zebranie nie może odbyć się później niż 14 dni od terminu wyborów.

10. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika - czyli prezydium Rady, poprzez głosowanie tajne.
11. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną liczącą nie mniej niż trzy osoby.
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
IV. OBOWIĄZKI PREZYDIUM RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę 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 dokumentację Rady i protokołowanie jej zebrań,
przygotowuje wyciągi z protokołów.
4.Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem zgromadzonym przez
Radę.
5. Komisja rewizyjna kontroluje:



Realizację uchwał podejmowanych przez RR
Gromadzenie i wydatkowanie funduszy RR

6. W chwili zakończenia kadencji Prezydium, Komisja Rewizyjna dokonuje
szczegółowej kontroli i przygotowuje sprawozdanie, które ma być podstawą do oceny
formalnej działalności Rady.
V. POSIEDZENIA RADY
1.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie
rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie , posiedzenia zwołuje przewodniczący
Rady, powiadamiając członków Rady co najmniej 3 dni przed terminem zebrania.
Zebrania w trybie pilnym, zwołuje bez zachowania 3 dniowego terminu powiadomienia.
3. Posiedzenia mogą być również zwołane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady
oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
4. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
Przewodniczący prowadzi zebranie.
5. Protokoły są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu.
VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie
odbywa się w trybie tajnym.
3. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

4. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VII. PRAWA, OBOWIĄZKI I FUNDUSZE RADY
1. Rada Rodziców ma prawo dostępu do wszystkich dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza dokumentami
poufnymi i personalnymi, Rada:




zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania i podręczniki
zatwierdza Program Wychowawczy i Profilaktyki.
opiniuje Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły

2. Ma prawo organizować działalność na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w szkole,
rodzinie i środowisku lokalnym.
3. Ma prawo nawiązywać współpracę z zakładami pracy i instytucjami dla pozyskania ich do
współdziałania ze szkołą.
4. Dokonuje oceny cząstkowej dorobku zawodowego pracy nauczycieli szkoły oraz
przedstawia swoje opinie Dyrektorowi.
5. Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu.
6. Pozyskuje środki finansowe na rzecz szkoły.
7. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach
Rady.
8. Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców lub innych źródeł, a m.in. dotacji
zakładów pracy, instytucji i osób prywatnych.



Wysokość składek rodziców ustala się na zebraniu ogólnym wszystkich rodziców.
Fundusze przeznaczone są na poprawę bazy materialnej szkoły oraz mogą służyć
wspomaganiu procesu dydaktycznego.

9. Gospodarka finansowa Rady opiera się na zatwierdzonym preliminarzu wydatków,
a odstępstwa od niego uchwala Prezydium po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły lub
uczniów.
10. Dokumentację księgowo –rachunkową prowadzi skarbnik Rady Rodziców.
VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W posiedzeniach Rady Rodziców lub Prezydium bierze udział Dyrektor szkoły lub
wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
2. W posiedzeniach Rady lub jego organów mogą brać udział także inne osoby zaproszone
przez Radę, Prezydium lub Przewodniczącego, przy czym wymaga to akceptacji Dyrektora
szkoły.

3. Przy podejmowaniu uchwał, głos Dyrektora lub jego przedstawicieli jest tylko głosem
doradczym.
4. Rada lub Prezydium wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał, które zapadają
większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności 2/3 składu członków. Zebrania są
protokołowane.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:
Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
W SIESŁAWICACH

