REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY

PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W ZWOLENIU

Podstawa prawna :
1.

Ustawa o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw z dnia
11 kwietnia 2007r. (Dziennik Ustaw nr. 80 z 2007 pozycja 542).

2.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Zwoleniu.
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W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców
wszystkich uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu
rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców
wychowanków.
1. Postanowienia ogólne
1) Rodzice współdziałają ze Szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców.
2) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do
Szkoły.
3)

Rada

Rodziców

jest

samorządnym

organem

szkoły,

współdziałającym

z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem
prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi
organizacjami i instytucjami współdziałającymi w realizacji zadań szkoły.
4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli do
rad oddziałowych.
5) Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
6) Regulamin ustala między innymi:
 kadencję, tryb pracy, powołania i odwołania R.R.,
 organ Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
 tryb podejmowania uchwał,
 zasady wydatkowania funduszy.
2. Kompetencje Rady Rodziców
1) Uchwalanie i przyjęcie do realizacji w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego 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,
 podejmowanie

działań

na

rzecz

i poprawy bazy szkolnej,

2

poziomu

bezpieczeństwa

uczniów

 działania na rzecz podniesienia kultury pedagogicznej w rodzinie i w szkole
oraz pomoc i wspieranie samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich
na terenie placówki.
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły.
3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4) Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych dla szkoły.
5) Delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
3. Zadania Rady Rodziców
1) Współudział rodziców w pracach na rzecz szkoły.
2)Wspomaganie

nauczycieli

i

wychowawców

w

rozwiązywaniu

problemów

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3) Współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego uczniów.
4) Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców.
5) Zapewnienie rodzicom:
 wpływu na działalność szkoły,
 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych,
 uzyskiwanie informacji na temat swojego dziecka,
 znajomości regulaminu oceniania wewnątrzszkolnego.

4. Struktura i tryb przeprowadzania wyborów
1) W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2) Prezydium – jako wewnętrzny organ kierujący pracami, wybierane spośród
przedstawicieli poszczególnych oddziałów, składające się z 10 osób. Prezydium
dokonuje wyboru: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika
i 5 członków.
3) Komisja rewizyjna – jako organ kontrolny składający się z trzech osób wybranych
przez ogólne zebranie Rady Rodziców na trzyletnią kadencję.
5) Kadencja Rady Rodziców trwa zgodnie z postanowieniem, począwszy od
miesiąca września, a skończywszy na 30 września ostatniego roku kadencji.
Zasadnym jest kontynuowanie pracy w Radzie Rodziców w kolejnych kadencjach.
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6) Członkowie Rady Rodziców z klas, których dzieci opuściły szkołę w trakcie
kadencji zostają zastąpieni przez rodziców klas pierwszych lub oddziałów
przedszkolnych, wyłonionych na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców, zgodnie
z ustalonym trybem.
7) Członkowie szkolnych rad rodziców, rad oddziałowych i prezydium mogą być
odwołani ze swych funkcji większością głosów.
8) W posiedzeniu Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym rodzice
uczniów szkoły, nauczyciele, dyrektor lub wyznaczony przez niego przedstawiciel
szkoły, zaproszone osoby z zewnątrz, sponsorzy.
9) Wybory do rad oddziałowych z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych
odbywają się w sposób jawny. W głosowaniu tajnym wybiera się 3 osoby, spośród
których jedna jest delegowana do Rady Rodziców.
10) Tryb podejmowania decyzji i organizacja działalności:
 Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko większością głosów,
 jeżeli decyzja Rady jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły, dyrektor
szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie do dwóch tygodni uzgadnia z Radą
sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem decyzji.
11) W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor szkoły mogą odwołać do organu
prowadzącego szkołę. Stanowisko organu, do którego się zwrócono w spornej
sprawie (wyrażonej na piśmie) jest dla obydwu stron wiążące.
12) Ogólne zebranie Rady Rodziców zwołuje jej przewodniczący nie mniej niż dwa
razy w czasie trwania roku szkolnego.
13) Zebranie Rady Rodziców może być zwołane w każdym terminie na wniosek rad
oddziałowych, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.
14) Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w czasie trwania
jednego półrocza, na które zaprasza dyrektora szkoły lub inne osoby.
15) Wszystkie posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
5. Kompetencje Przewodniczącego Rady Rodziców
1) Reprezentowanie Rady Rodziców w szkole i na zewnątrz.
2) Zwoływanie spotkania Rady Rodziców.
3) Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4) Delegowanie przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania w szkole i na
zewnątrz, w czasie uroczystości, imprez okolicznościowych, spotkań z rodzicami.
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5) Delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
6) Podejmowanie samodzielnej decyzji o wydatkowaniu środków finansowych Rady
Rodziców do kwoty jednorazowo 500 złotych.
7) Podpisywanie dokumentów finansowych, czeków, przelewów, faktur.
8) Zatwierdzanie wydatkowanych środków finansowych Rady Rodziców.
9) Nadzorowanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
10) Kontrola pod względem merytorycznym podłożonych faktur.
6. Fundusz Rady Rodziców
1) Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:
 dobrowolnych składek rodziców,
 wpłat instytucji, fundacji i sponsorów.
2) Wysokość dobrowolnej składki deklarują rodzice na pierwszym zebraniu
oddziałowym w danym roku szkolnym.
3) Podstawą do wydatkowania środków Rady Rodziców jest preliminarz wydatków na
dany rok szkolny zatwierdzony przez prezydium Rady Rodziców.
4) Upoważnia się Przewodniczącego do samodzielnego wydatkowania środków
w wysokości jednorazowo 500 zł bez konieczności zwoływania prezydium Rady.
7. Zasady dysponowania środkami finansowymi
1) Środki finansowe wydatkowane są na:
 uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły kl. VI,
 uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 Dzień Dziecka,
 Dzień Edukacji Narodowej,
 zakończenie roku szkolnego – zakup nagród, dyplomów i odznak dla uczniów
wyróżnionych; podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców,
 zakup książek i pomocy dydaktycznych na wyposażenie biblioteki,
 zabawa karnawałowa,
 wynagrodzenie za prowadzenie księgowości i działalności statutowej Rady
Rodziców,
 inne wynikające z bieżących potrzeb.
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2) Sposób wydatkowania funduszy pochodzących z innych źródeł może być zależny
od fundatorów.
8. Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych
1) Rada Rodziców powołuje skarbnika ogólnoszkolnego i osobę do prowadzenia
księgowości.
2) Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w celu

przechowywania

na

nim

środków finansowych

oraz

dokonywania bieżących wydatków i przelewów.
9. Nadzór i kontrola nad działalnością Rady Rodziców
Działalność Rady Rodziców – zwłaszcza wydatkowanie funduszu – kontroluje
Komisja Rewizyjna.
10. Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści:
RADA RODZICÓW
przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Władysława Jagiełły
w Zwoleniu
26-700 Zwoleń, ul Ludowa 35

oraz imienną pieczątką Przewodniczącego Rady Rodziców.
11. Postanowienia końcowe
Prezydium

Rady

Rodziców

zastrzega

w niniejszym regulaminie w formie aneksu.
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sobie

prawo

dokonywania

zmian

