Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU
Podstawa prawna:
Art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z
2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Postanowienia ogólne
§1
1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym, reprezentującym ogół rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.
2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji
szkoły.
3. Rada Rodziców współpracuje z: dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną,
samorządem uczniowskim.
4. Zadaniem Rady Rodziców jest: pobudzanie i organizowanie form aktywności
rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; gromadzenie
funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad
użytkowania tych funduszy; zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi
organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:
-

zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi
szkoły i klasy,

-

wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

-

przedstawianie opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień
awansu zawodowego,

-

wydawanie opinii w przypadku podjęcia działalności w szkole przez
stowarzyszenie lub inną organizację,

-

określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
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§2
1. Kadencja Rady trwa 1 rok i kończy się na pierwszmy zebraniu w następnym roku
szkolnym, nie później jednak niż 20 września.
2. Nie ogranicza się liczby kadencji dla tego samego składu rady.

§3
1. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy swoich członków.
2. Przewodniczący Rady ma prawo wstrzymania wykonania uchwał niezgodnych z
prawem.

Wybory do rad oddziałowych i Rady Rodziców
§4
1. Na pierwszym zebraniu rodziców, zwoływanym przez Dyrektora szkoły we
wrześniu, w poszczególnych oddziałach wybierane są trzyosobowe rady
oddziałowe.
2. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Tryb wyborów określają rodzice uczestniczący w zebraniu.
§5
1. Przedstawiciele rad oddziałowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału, tworzą radę rodziców.
2. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków
prezydium.
3. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły
robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych
rodziców oraz osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako eksperci)
dla wykonania określonych zadań.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Regulamin Rady Rodziców

§6
W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący rady, zastępca
przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz trzyosobowa komisja rewizyjna.
Zadania prezydium Rady Rodziców
§7
Zadania przewodniczącego: zwoływanie posiedzeń, prowadzenie posiedzeń rady,
reprezentowanie rady na zewnątrz.
§8
Zadania zastępcy przewodniczącego: wykonywanie obowiązków przewodniczącego
podczas jego nieobecności.
§9
Zadania sekretarza: prowadzenie dokumentacji rady i protokołowanie jej posiedzeń.
§ 10
Zadania skarbnika: prawidłowa gospodarka funduszami gromadzonymi przez radę.
§ 11
Zadania komisji rewizyjnej: kontrola działalności finansowej rady co najmniej raz w
roku.
Cele i kompetencje Rady Rodziców
§ 12
1. Nadrzędnym celem rady

rodziców jest

wspieranie

szkoły

w jej pracy

wychowawczej i opiekuńczej.
2. Do szczegółowych kompetencji Rady należy:
1) uchwalanie 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;
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; Rada
Rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły.
Działalność finansowa Rady Rodziców
§ 13
1. Rada Rodziców posiada środki finansowe, pochodzące z dobrowolnych składek
rodziców, swojej działalności oraz darowizn.
2. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym.
3. Dostęp do środków finansowych ma przewodniczący rady oraz skarbnik.

§ 14
1. Środki finansowe zgromadzone przez Radę Rodziców winny być przeznaczone na
działalność statutową szkoły.
2. Z wnioskiem o środki finansowe może wystąpić do Rady Dyrektor, Wicedyrektor,
pracownik pedagogiczny oraz Rady Oddziałowe.
§ 15
Na początku roku szkolnego Rada Rodziców przedstawia ogółowi rodziców
szczegółowe rozliczenie finansowe za poprzedni rok szkolny.
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej Nr 4
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Kopernika 15, 59-800 Lubań
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2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców mogą posiadać pieczątkę imienną z
wymienioną funkcją, zaewidencjonowaną (zarejestrowaną) w arkuszu „wzory
pieczątek”.
3. Zmian w regulaminie dokonywać może plenarne zebranie Rady Rodziców na
umotywowany wniosek prezydium Rady Rodziców.
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowią Zasady gromadzenia i wydatkowania
funduszy Rady Rodziców
5. Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Lubań, dn.02.06.2015 r.

……….…………....…………………………….

(miejscowość, data)

(podpis przewodniczącego Rady Rodziców)

