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REGULAMIN RADY RODZICÓW
1. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
Podstawowe ogniwo rady rodziców stanowi rada klasowa rodziców, w
skład której wchodzi od 3 do 5 osób, w tym wychowawca klasy.
2. Rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców
uczniów danej klasy.
3. Wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład rady klasowej rodziców.
4. Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród
członków rady klasowej jej przewodniczącego oraz jednego lub dwóch
delegatów do rady rodziców.
5. Rada rodziców składa się z przewodniczących i delegatów rad klasowych
rodziców. W skład wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego
członek rady pedagogicznej.
6. W skład mogą wchodzić ponadto inne osoby.
7. Działalnością kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącym
( w liczbie od 1 do 3), sekretarz oraz skarbnik.
8. Osoby wymienione w p.7 wybierane są do pełnienia swych funkcji na
pierwszym posiedzeniu.
9. Rada rodziców wyłania ze swego prezydium.
10.W skład prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący,
wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, dyr. Szkoły lub upoważniony
przez niego członek rady pedagogicznej oraz wszyscy przewodniczący
klasowych rad rodziców.
11.Do prezydium mogą zostać wybrani przewodniczący stałych komisji oraz
inne osoby spośród rady rodziców.
12.Rada rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie od 3 do 7 członków.
13.Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera się na
pierwszym posiedzeniu.
14.Można utworzyć stałe komisje problemowe: pracy wychowawczej, sportu
i turystyki, kultury, socjalno-bytową, opieki oraz finansów i gospodarki.
W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone inne stałe komisje.
15.Mogą być powoływane komisje dla wykonywania zadań doraźnych.
16.W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice uczniów danej szkoły
oraz członkowie innych organizacji.
17.W ramach wszystkich komisji problemowych mogą działać wszyscy
nauczyciele i pracownicy szkoły.
18.Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących
powołuje prezydium.

19.Do komisji mogą być powołani przedstawiciele samorządu
uczniowskiego.
20.Członkowie rady rodziców pełnią swoje funkcje społeczne.
21.Zadaniem rady klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów
statutowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
a) dostosowanie zadań zawartych w statucie szkoły do konkretnych
potrzeb klasy wskazanych przez rodziców uczniów i nauczycieli,
b )współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji
swego planu pracy,
c) współdziałanie z przewodniczącym i prezydium w celu realizacji zadań
o charakterze ogólnoszkolnym,
d) zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy,
zebrań rodziców w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku,
e) opracowanie planu działalności rady klasowej na dany rok szkolny
wraz z planem finansowym w zakresie problemów klasy,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami uczniów
klasy.
22.Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac,
a w szczególności:
a) dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w
statucie szkoły,
b) opracowanie projektu działalności wraz z planem finansowym na dany
rok szkolony i przedstawienie go do zatwierdzenia,
c) współdziałanie ze wszystkimi członkami,
d) określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,
e) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
f) przekazywanie opinii i postulatów wobec rodziców na zewnątrz.
23.Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji.
24.Zdaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowogospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych
przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
25.zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie prac w okresie między
zebraniami, a w szczególności :
a) koordynowanie działalnością rad klasowych rodziców,
b) nadzór nad praca komisji,
c) zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy,
d) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej,
e) odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na
wniosek dyrektor szkoły, w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz
na dwa miesiące.
26.Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności
poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

a) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w
zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia
gospodarki finansowej i rachunkowości.
b) Kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły,
rodziców lub organu nadzorującego szkołę,
c) Składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami
pokontrolnymi.
27. Rada rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie
obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.
28.Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności
statutowej, składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych
i fizycznych.
29.Wysokość minimalnej dobrowolnej składki rodziców ustala się
większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rodziców danej klasy.
Rodzice mogą zadeklarować równoważne minimalnej rocznej składce,
świadczenie w naturze lub robociźnie.
30.Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej
w p.29.
31.Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie względnie kwartalnie
– według swego uznania i możliwości.
32.Fundusze mogą być użytkowane na działalność określoną w statucie
szkoły.
33.Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującym
prawem.
34.Uchwały zapadają z wyjątkiem p.29 zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
35.Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub
interesem szkoły- dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie
36.Kadencja rady rodziców trwa 3 lata
37.Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków
mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub
ogólne zebranie rodziców.
38.Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
39.Ustępujaca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się
nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po
odbyciu się klasowych zebrań rodziców.
40.Rada rodziców wybiera w tajnym głosowaniu spośród swoich członków
dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na kandydata na stanowisko
dyrektora szkoły.

