REGULAMIN
Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich,
przy ul. Leśnej 17 we Wronkach.

Regulamin zawiera:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Postanowienia ogólne.
Skład, kadencja i tryb powoływania Rady Rodziców.
Organy Rady Rodziców.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.
Kompetencje Rady Rodziców.
Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne

W rozumieniu obowiązujących przepisów, Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach jest szkołą, a pod pojęciem
oddziału rozumie się klasę. Przy szkole działa Rada Rodziców, która
reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W myśl przepisów zgodnych z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz aktów
wykonawczych do tych ustaw a także z ustawą z dnia 11.04.2007r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 542) oraz mając na uwadze najlepiej rozumiane cele
działania, Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności w niżej
ustalonym brzmieniu.

§1
Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie stanowiska
rodziców wobec innych stron społeczności szkolnej oraz współdecydowanie
o najważniejszych sprawach Szkoły.

§3
Podstawowymi zadaniami Rady Rodziców są:
 Opiniowanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy
Szkoły.
 Współudział w realizacji programu nauczania i programu
wychowawczego oraz zadań opiekuńczych Szkoły.
 Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność edukacyjną
i wychowawczo - opiekuńczą.
 Pomoc w doskonaleniu organizacji Szkoły oraz poprawie warunków
jej pracy.
 Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, działającemu
w Szkole.

II. Skład, kadencja i tryb powoływania Rady Rodziców

§4

W skład Rady Rodziców wchodzą:
 Stali członkowie.
Stałymi członkami Rady Rodziców są przedstawiciele rodziców
i opiekunów prawnych dzieci wybrani w głosowaniu tajnym
lub jawnym na zebraniach klasowych. Rada Rodziców liczy co
najmniej tylu członków stałych, ile jest klas w Szkole.
 Honorowi członkowie .
Rodzice aktywnie działający na rzecz Szkoły.
 Członkowie wspierający.
Przedstawiciele społeczności lokalnej wspierający Radę Rodziców
w jej działaniach na rzecz Szkoły.

§5
Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest
zebranie rodziców klasy. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "Klasową
Radę Rodziców" składającą się z przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§6
Wybory Klasowej Rady Rodziców powinny odbywać się przed wyborami
Rady Rodziców, ale nie później niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego.

§7
Mandat członka rady Rodziców wygasa w przypadku:
 ukończenia lub zmiany Szkoły przez ucznia,
 zrzeczenia się udziału w pracy Rady Rodziców w drodze pisemnego
oświadczenia,
 udzielenia votum nieufności przez pozostałych członków Rady,
udzielenia votum nieufności przedstawicielowi klasy przez zebranie
klasy,
 upływu kadencji członka Rady.

§8
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców, ogłasza się
wybory uzupełniające.

III. Organy Rady Rodziców

§9
Organami Rady Rodziców są:
 Prezydium Rady,
 Komisja Rewizyjna,
 Członkowie Rady Rodziców.

§10
Pierwsze w nowym roku szkolnym, Plenarne Zebranie Rady Rodziców
Szkoły zwołuje Dyrektor szkoły, nie później niż w pierwszym miesiącu roku
szkolnego.

§11
Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
 Prezydium (5 osób) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady
Rodziców,
 Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w roku
szkolnym,
 Komisje rewizyjną (3-osobową) .

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§12
Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z urzędu lub na
wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców.

§13
Zebranie Plenarne Rady Rodziców w każdym czasie może zwołać
dyrektor Szkoły.

§14
Tematykę Zebrań ustala organizator Zebrania. W wyniku obrad Rada
Rodziców formułuje wnioski lub podejmuje uchwały, które zapadają
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności najmniej 1/2
członków stałych.

§15
Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne lub jawne.
O formie głosowań decyduje większość zebranych. Prawo do głosu mają tylko
stali członkowie Rady Rodziców. Inne osoby uczestniczące w Zebraniu mają
tylko głos doradczy.
§16
Uchwały Rady Rodziców może zawiesić dyrektor Szkoły w razie ich
niezgodności z obowiązującymi przepisami.

§17
W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor Szkoły mogą odwołać
się do organu prowadzącego Szkołę.

V. Kompetencje Rady Rodziców

§18
Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej,
Samorządu Uczniowskiego, dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

§19
Rada Rodziców ma prawo opiniować i zgłaszać propozycje zmian do:






planów rozwoju Szkoły,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
planu wychowawczego Szkoły,
planów gospodarczo - finansowych Szkoły,
szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
decyzji dyrekcji szkoły mających bardzo ważny wpływ na realizację
zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez
szkołę.

VI. Przepisy końcowe

§20
Przewodniczący Rady Rodziców ma prawo uczestniczenia z głosem
doradczym w posiedzeniach Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej.

§21
Rada Rodziców ma prawo zwrócić się z prośbą do Rady Pedagogicznej

o zgodę na uczestniczenie z głosem doradczym przedstawicieli członków Rady
Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
§22
Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, a dokumentację
przechowuje przewodniczący w aktach Rady Rodziców.

§23
Rada Rodziców może występować z uzasadnionym wnioskiem
do dyrektora Szkoły o ocenę pracy nauczyciela, zaś do organu prowadzącego
o ocenę pracy dyrektora lub placówki jako całości.

§24
Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskiem
o nagrodę lub wyróżnienie dla nauczyciela.

§25
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie swojej, statusowej
działalności z następujących źródeł:
 ze składek rodziców,
 z wpłat od osób fizycznych, instytucji, fundacji, organizacji,
 z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców
dla rodziców i mieszkańców środowiska, w którym Szkoła funkcjonuje,
 z działalności gospodarczej.

§26

Minimalną wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego
roku szkolnego na Plenarnym Zebraniu Rady Rodziców.

§27
Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki, obniżyć
składkę, jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub
rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Obniżenie składki lub zwolnienie wymagają indywidualnego rozpatrzenia.

§28
Wydatkowanie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa
się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny",
zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców.

§29
Rada Rodziców, podczas swoich posiedzeń rozpatruje wnioski
wychowawców klas, nauczycieli lub opiekunów kół zainteresowań
o dofinansowanie celowych wydatków związanych z bieżącymi potrzebami
uczniów.
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi „Załącznik nr 1” do niniejszego
regulaminu .
Wychowawcy klas, nauczyciele lub opiekunowie kół zainteresowań składają
takie wnioski na ręce Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu
wniosków przekazuje je do ewentualnej realizacji przez Radę Rodziców.
Rada Rodziców, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, podejmuje
uchwałę o przyznaniu dofinansowania celowych wydatków zawartych
we wniosku i po sprawdzeniu, uchwała zostaje przekazana skarbnikowi
do realizacji.

§30
Dokumentację księgowo - rachunkową prowadzi skarbnik Rady
Rodziców.

§31
Na zakończenie kadencji, w trakcie Zebrania Rady Rodziców, zwołanego
przez przewodniczącego, Rada Rodziców ma obowiązek przedstawić
szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności.

§32
Regulamin Rady Rodziców został zatwierdzony na Plenarnym
Posiedzeniu Rady Rodziców, w dniu 20.10.2014 roku.

Sekretarz Rady Rodziców

Dorota Król

Przewodniczący Rady Rodziców

Krzysztof Ruszczyk

