REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy
Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego
w Kawnicach
*****************************************************************

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców
w dniu ............................................ .

I Podstawa prawna.
§1.
Ustawa „ O Systemie Oświaty” z dnia 7września 1991r. art. 53 i 54 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami).
II Zakres i przedmiot działania.
§2.
Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielstwem reprezentującym rodziców współpracujących
z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującym i prowadzącym
szkołę , organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole i organizacjami społecznymi.
§3.
Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.
§4.
1. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu
wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,
zapewnienia warunków bytowych uczniów i pomocy materialnej.
2. Rada Rodziców współpracuje z wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem,
przedstawia opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w
realizacji programu nauczania, wychowania, opieki i świadczenia pomocy materialnej szkole.
3. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy
i planu wpływów i wydatków.

III Zadania
§5.
1. Zadaniem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów
szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i
zadań szkoły,
2) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,
3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły,
4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
b) uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
c) znajomości WSO,
d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
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2. Ponad to rada rodziców:
a) przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informacja o realizacji planu nadzoru
przedstawiane przez dyrektora.
b) może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu,
d) działa na rzecz stałej poprawy bazy,
e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
f) deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

IV Organizacja i zasady działania Rady Rodziców.
§6.
1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym
przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału. W omawianych tutaj wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
prowadzone są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Plenarne posiedzenie rady rodziców wybiera spośród siebie
a) prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady;
b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady.
3. W skład prezydium wchodzi przewodniczący, w-ce przewodniczący, sekretarz i skarbnik.
4. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
5. Kadencja RADY trwa 1 rok.

V Kompetencje rady rodziców
§7.
1. Do kompetencji rady rodziców należy między innymi:
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) 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,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
§8.
Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę rady i jego prezydium oraz reprezentuje rodziców
przed dyrektorem szkoły, organem nadzorującym lub prowadzącym szkołę oraz reprezentuje rodziców
na zewnątrz szkoły.
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§9.
Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej jeden raz w semestrze i są zwoływane przez prezydium
lub dyrektora szkoły.

VI Fundusz Rady Rodziców
§10.
1. Rada Rodziców gromadząc fundusze, przeznacza je na opiekę nad młodzieżą oraz na wychowawczą
działalność szkoły. Fundusze mogą być również przeznaczone na poprawę bazy materialnej szkoły
oraz mogą służyć wspomaganiu procesu dydaktycznego.
2. Fundusze pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Wysokość składki ustala się na pierwszym
zebraniu Rady Rodziców w formie uchwały. Fundusze mogą pochodzić także z innych źródeł,
w tym z działalności gospodarczej szkoły oraz wpływów od instytucji i osób fizycznych.
§11.
1. Gospodarka finansowa opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym.
2. Odstępstwa od zatwierdzonego preliminarza wydatków mogą być dokonane przez prezydium Rady
Rodziców.
§12.
1. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków rady odbywa się na zasadach ustalonych przez ministra
finansów.
2. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia dokonującego
zakupów, po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony przewodniczącego rady i dyrektora szkoły.
3. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem podpisuje przewodniczący i dyrektor szkoły.
VII Postanowienia końcowe.
§13.

1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej „RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach” .
2. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.
3. W szczególnych sprawach nie zawartych w regulaminie należy odwołać się do rozdziału I niniejszego
regulaminu.
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