Regulamin
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Piekarach
2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły i oddziału przedszkolnego,
5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców
uczniów danej klasy, oddziału przedszkolnego,
6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów klasy i
oddziału przedszkolnego,
7. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to
rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika
rady rodziców,
8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,
9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,
10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
11. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego.
Rozdział II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych
§2
1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
2. W każdym roku szkolny, na pierwszych zebraniach rodziców, wybierana jest trzyosobowa
Klasowa Rada Rodziców spośród rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału.
Osoba, która uzyska największą ilość głosów i wyrazi zgodę, zostaje przewodniczącym
Rady Klasowej i jednocześnie członkiem Rady Rodziców Szkoły. Pozostali członkowie
Rady Klasowej pełnią po uzgodnieniu między sobą inne funkcje wg uznania rodziców np.
wiceprzewodniczącego, skarbnika. Jeden uczeń może być reprezentowany przez jednego
rodzica.
3. Odwołać członka Rady można na podstawie wniosku złożonego do Rady przez: innego
członka Rady lub Radę Klasową. Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów
prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działania na szkodę Szkoły, drastyczne
naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna
postawa w pracach Rady Rodziców. Odwołanie członka Rady następuje w wyniku
głosowania na zebraniu Rady.
4. Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się nowego, w trybie określonym w ust.2
§ 3 niniejszego regulaminu.
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Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu jawnym:
 Prezydium
 Komisję Rewizyjną
W skład Prezydium wchodzą:
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Skarbnik
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 2 osoby z Rady.
Kadencja Rady trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady.
Rozdział III
Cele i zadania Rady
§3
Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez
podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i
niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli w pracy na rzecz dobra uczniów.
Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju
Szkoły,
2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie
Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z
działalnością Szkoły,
3. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
Rozdział IV
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych
§4
Rada jest społecznym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach. Rada
reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz
pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,
2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły,
3. zapewnienie sprawnego przepływu informacji między rodzicami a organami szkoły,
4. ustalenie corocznego preliminarza wydatków Rady oraz jego zmian,
5. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
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6. uchwalanie propozycji składek rodziców na gromadzony fundusz,
7. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
8. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby szkoły,
9. wybór przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
10. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela
kontraktowego i mianowanego.
§5
Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
Do podstawowych zadań Prezydium należy:
1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką
finansową Rady,
2. realizacja preliminarza Rady,
3. wykonywanie uchwał Rady.
Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych
organów Szkoły oraz na zewnątrz.
W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj
Członkowie Prezydium: Przewodniczący oraz Skarbnik.
§6
1. Wewnętrznym organem kontrolującym prawidłowość działania Rady jest Komisja
Rewizyjna składająca się z dwóch członków Rady, wybranych na zebraniu Rady.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrolowanie co najmniej raz
w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z
obowiązującymi przepisami.
§7
Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
Rozdział V
Zebranie Rady
§8
Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie swych
kompetencji. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady należy:
1. wybór Prezydium,
2. coroczne określenie zasad wydatkowania środków Funduszu Rady Rodziców.
W zebraniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor. Do udziału w zebraniach
Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby
z głosem doradczym.
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Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący
Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek Rad klasowych lub
Dyrektora. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, w tym pierwsze we
wrześniu każdego roku. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub
upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów. Zwykła większość głosów jest to
taka liczba głosów „za” , która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw” .
Pomijane są głosy „wstrzymujące się”. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:
1. co najmniej 50% członków Rady – w pierwszym terminie zebrania,
2. co najmniej 25% członków Rady – w drugim terminie zebrania.
Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły sprawozdanie ze swojej działalności.
Rozdział VI
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady
§9
Źródłem funduszy Rady są dobrowolne wpłaty pieniężne od rodziców, darowizny od osób
fizycznych i osób prawnych oraz dochody z innych źródeł. Indywidualne wpłaty na Fundusz można
dokonywać na konto bankowe Rady. Osobami uprawnionymi do jednoosobowego rozporządzania
środkami i reprezentowania Rady przed bankiem są Przewodniczący i Skarbnik. Środki finansowe
przekazane szkole przez Radę Rodziców wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia
warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.
Środki finansowe przekazane szkole przez Radę Rodziców mogą być wykorzystane w formie
bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez:
1. zakup podręczników i pomocy szkolnych,
2. nagradzanie uczniów za osiągnięcie w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach
sportowych,
3. nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
4. wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole i przez Szkołę,
5. poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz
wychowawczo-opiekuńczej,
6. finansowanie innych wydatków wynikających z działalności Statutowej Szkoły.
Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
1. Dyrektor
2. Nauczyciele
3. Pedagog szkolny
4. Rady Klasowe
5. Samorząd Uczniowski
Za prawidłową działalność gospodarczo – finansową Rady odpowiada Prezydium.
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Rozdział VII
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe
§ 10
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, po
zasięgnięciu opinii Rad Klasowych. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w
drodze decyzji.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2018r.
§ 12
Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Szkoła Podstawowa im. Jana
Długosza w Piekarach”.

Podstawa prawna
Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572 z późn.
zm.)

5

