Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie uchwalony dnia 9 października 2007r. (nowelizacja)

Postanowienia ogólne
1. Rada Rodziców jest organem Gimnazjum powstałym na podstawie § 46 i § 47
Statutu Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
2. Rada Rodziców jest organem służącym reprezentacji interesów rodziców wobec
innych organów szkoły i instytucji zewnętrznych.
3. Siedzibą Rady Rodziców jest Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w
Wasilkowie.

Cele i zadnia Rady Rodziców
4. Dobro społeczności szkolnej jest nadrzędną wartością, ku której zorientowane są
wszystkie działania Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców uczestniczy min.:
A. w rozwiązywaniu wszystkich istotnych spraw wewnętrznych szkoły, a w
szczególności oceniania z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły

i

występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły,
organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego w sprawach
szkoły, w szczególności w sprawach zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych oraz innych sprawach ważnych dla pracy dydaktycznej i
wychowawczej szkoły,
B. w opiniowaniu wniosków innych organów szkoły,
C. w pracach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.
6. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Skład i tryb pracy Rady Rodziców
7. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym
zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy). Wybory odbywają się bez względu na
frekwencję rodziców na zebraniu.
8. Zgromadzeni na zebraniu rodzice danego oddziału wybierają ze swego grona
trzyosobową Radę Klasową, tzw.„trójkę klasową”.
9. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu.

10. Trójka klasowa wybiera spośród siebie 1 osobę, która wchodzi w skład Rady
Rodziców - jest przedstawicielem klasowym w Radzie Rodziców i 1 osobę, która
będzie kandydatem do komisji rewizyjnej Rady.
11. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel
danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale.
12. Podstawowe zadania Rad Klasowych to:
- realizacja zadań Rady Rodziców na szczeblu klasowym,
- aktywizacja ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i szkoły,
- reprezentowanie rodziców uczniów poszczególnych klas w Radzie
13. Rada Rodziców wybiera z własnego grona na pierwszym posiedzeniu w nowym roku
szkolnym, w głosowaniu tajnym zarząd: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz
trzech członków Komisji Rewizyjnej.
14. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest ocena prawidłowości przeprowadzenia działalności
finansowej przez Prezydium Rady Rodziców, tzn. prowadzenia rachunkowości,
zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym rady szkoły z dokumentami,
zgodności sprawozdania finansowego z dokumentami.
15. Kadencja poszczególnych członków Rady Rodziców, Prezydium Rady, Komisji
Rewizyjnej i Rad Klasowych trwa jeden rok.
16. Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady organizuje ustępujące Prezydium Rady.

Tryb pracy Rady Rodziców
17. Rada Rodziców działa kolegialnie. Zebrania zwołuje przewodniczący lub w jego
zastępstwie wiceprzewodniczący z częstotliwością wynikającą z aktualnych potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
18. Rada Rodziców podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów
członków obecnych na zebraniu.
19. Sekretarz protokołuje posiedzenia Rady Rodziców oraz prowadzi dokumentację jej
działalności.
20. W zebraniach Prezydium Rady Rodziców mogą brać udział zaproszenie goście z
głosem doradczym.

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców
21. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzi środki
finansowe w drodze dobrowolnych składek rodziców, darowizn oraz innych źródeł.

22. Wysokość dobrowolnej składki określa Rada Rodziców.
23. Rada Rodziców gromadzi swoje fundusze na koncie bankowym Rady Rodziców.
24. Zgromadzonymi funduszami dysponuje Przewodniczący Rady Rodziców według zasad
i ograniczeń określonych przez Radę Rodziców.
25. Fundusze mogą być wydatkowane min. na:


doskonalenie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły,



działalność kół zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne,



działalność kulturalną, sportową i turystyczną uczniów wraz z nauczycielami,



wyposażenie techniczne szkoły,



fundusz nagród dla uczniów i nauczycieli,



inne niezbędne potrzeby szkoły.

26. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę swoimi funduszami w zgodzie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. Dokumentację tej działalności prowadzi księgowy
zatrudniony przez Radę.

Postanowienia końcowe
27. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Radę Rodziców.
28. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
29. Rada Rodziców może rozwiązać się własną decyzją, po uprzednim podjęciu decyzji o
rozdysponowaniu pozostałych w jej gestii środków finansowych.
30. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

