Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej

Niniejszy Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Rady Rodziców w dniu 09.12.2004 r.

Podpisy członków Zarządu Rady Rodziców:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
3. ........................................................................
4. ........................................................................

Zawoja, dnia ............................................

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Regulamin określa:
− cele działania Rady Rodziców,
− zadania Rady Rodziców,
− strukturę organizacyjną Rady Rodziców.

Rozdział II
Cele działania Rady Rodziców
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, której działalność ma na celu:
1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania
oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.
2. Przedstawianie

dyrektorowi

szkoły,

nauczycielom,

władzom

samorządowym

oraz oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły.
3. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
4. Współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu
rodziców

z

programem

wychowania

i

opieki,

organizacją

nauczania

oraz wynikającymi z nich zadaniami dla Szkoły i rodziców.
5. Upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z radą pedagogiczną Szkoły,
wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny.

Rozdział III
Podstawowe zadania wynikające z postawionych celów
1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:
− organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy
szkoły,
− popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w szkole i w rodzinie,
− dokonywanie wspólnie z samorządem mieszkańców i z organizacjami społecznymi
analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska,
− pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju
szkoły,
− organizowanie prac społecznie – uŜytecznych rodziców i środowiska na rzecz
szkoły,
− podejmowanie działań na rzecz stałej poprawy warunków pracy uczniów
i nauczycieli,
− uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac słuŜących
zwiększeniu funduszy szkolnych,
− organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
− opiniowanie:
- programu wychowawczego szkoły,
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,
- szkolnego systemu oceniania zachowania uczniów.

2. Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania,
a w szczególności:
− pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,
− zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji
procesu nauczania,
− dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami analizy
i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

− organizowanie

udziału

rodziców

mających

odpowiednie

przygotowanie,

na wniosek nauczyciela, w realizacji wybranych tematów, przewidzianych
programem nauczania,
− wzbogacenie wyposaŜenia szkoły w pomoce naukowe,
− wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

3. Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły
i rodziny, a w szczególności:
− dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
− informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach
lekcyjnych, na terenie szkoły, środowiska zamieszkania i w placówkach
pozaszkolnych,
− współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów,
− udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu
oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów
szkoły,
− branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej
i sportowej uczniów,
− organizowanie wspólnie z nauczycielami prac społecznie – uŜytecznych uczniów,
− organizowanie udziału członków Rady Rodziców na wniosek wychowawców
w omawianiu

istotnych

problemów

wychowawczych

w

czasie

godzin

do dyspozycji wychowawców klas,
− wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska
i regionu.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
− udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie
programu ich zaspakajania,
− udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia
poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Rady Rodziców
Organami Rady Rodziców są:
1) Rady Klasowe,
2) Zarząd Rady Rodziców,
3) Komisja Rewizyjna.

A. Rady klasowe
1. Rada Klasowa jest podstawowym ogniwem Rady Rodziców, poprzez który
realizowane są podstawowe cele i zadania Rady Rodziców.
2. Rada Klasowa wybierana jest w kaŜdej klasie w liczbie 3 - 5 osób. W skład Rady
Klasowej z urzędu wchodzi wychowawca klasy.
3. Wybór rodziców do Rady Klasowej dokonuje się na zebraniu wszystkich rodziców
danej klasy poprzez tajne głosowanie na oznakowanych kartkach.
4. Za przeprowadzenie głosowania do Rady Klasowej odpowiedzialny jest wychowawca
klasy.
5. Wybrani rodzice do Rady Klasowej wybierają przewodniczącego Rady Klasowej
oraz sekretarza. Wychowawca klasy nie moŜe zostać Przewodniczącym Rady
Klasowej.
6. Zadania Rady Klasy:
− realizacja celów i zadań Rady Rodziców na terenie danej klasy,
− dostosowanie zadań zawartych w regulaminie Rady Rodziców do konkretnych
potrzeb klasy wyraŜanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli,
− współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu
pracy,
− współdziałanie z Zarządem Rady Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze
ogólnoszkolnym,
− zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań
rodziców, nie rzadziej niŜ dwa razy w roku,
− opracowanie planu działalności Rady Klasowej na dany rok szkolny,
− coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności przed wszystkimi rodzicami
uczniów danej klasy.

B. Zarząd Rady Rodziców
1. Zarząd Rady Rodziców składa się z:
− przewodniczącego Rady Rodziców,
− zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców,
− sekretarza Rady Rodziców,
− skarbnika Rady Rodziców.
2. Działalnością Zarządu kieruje Przewodniczący Rady Rodziców.
3. Członkowie Zarządu Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Zarząd Rady Rodziców konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.
5. Zadania Rady Rodziców:
− opracowanie projektu planu działalności na dany rok szkolny,
− opracowanie planu finansowego na dany rok szkolny,
− opiniowanie dokumentów wchodzących w skład PROGRAMU SZKOŁY,
− współdziałanie ze wszystkimi członkami i włączanie ich do realizacji planu pracy.
6. Zadania członków Zarządu Rady Rodziców:
a) przewodniczący wraz ze swoim zastępcą kierują całokształtem prac Rady
Rodziców, a w szczególności:
-

dokonują szczegółowego podziału zadań i obowiązków dla wszystkich
członków Zarządu,

-

zwołują i prowadzą zebrania Rady Rodziców i Zarządu,

-

przekazują opinie i postulaty rodziców wobec dyrektora szkoły i rady
pedagogicznej,

-

reprezentują Radę Rodziców na zewnątrz,

-

na ostatnim zebraniu wszystkich rodziców składają roczne sprawozdanie
z działalności Zarządu.

b) sekretarz jest zobowiązany zapewnić właściwą organizację pracy Zarządu,
a w szczególności:
-

opracować szczegółowy harmonogram prac i zebrań Zarządu,

-

organizacyjnie przygotować zebrania Zarządu,

-

prowadzić korespondencję związaną z działalnością Rady Rodziców,

-

protokołować posiedzenia Zarządu.

c) zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo –
gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami
prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
7. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz na trzy miesiące.
8. Kadencja Zarządu Rady Rodziców trwa dwa lata.

C. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób wybranych na to stanowisko
na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Zadaniem

Komisji

Rewizyjnej

jest

czuwanie

nad

zgodnością

działalności

poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami i Statutem
Szkoły, a w szczególności:
-

Kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami
regulaminu i uchwałami Rady Rodziców,

-

kontrolowanie działalności finansowo - gospodarczej Zarządu w zakresie
zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości,

-

kontrolowanie działalności ogniw na Ŝądanie dyrektora szkoły, rodziców
lub organu nadzorującego szkołę,

-

składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,

-

wnioskowanie do Rady Rodziców o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi
absolutorium.

Rozdział V
Zasady działalności finansowo – gospodarczej
1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące
zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.
2. Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, składek
rodziców oraz dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
3. Wysokość minimalnej dobrowolnej składki rocznej rodziców ustala się na ogólnym
zebraniu rodziców całej szkoły.
4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyŜszą składkę od określonej w pkt. 3.
5. W przypadku rodzin wielodzietnych rodzice wpłacają składki tylko za jedno dziecko.
6. Zarząd Rady Rodziców, na wniosek wychowawcy klasy, dyrektora szkoły lub rodzica,
moŜe w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców
z wnoszenia części lub całości składki.
7. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie kwartalnie – według
swego uznania lub moŜliwości.
8. Zebrane fundusze mogą być wydatkowane wyłącznie na działalność zgodną
z niniejszym regulaminem.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
3. JeŜeli uchwały lub inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem
szkoły - dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.
4. Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata.
5. Członkowie nie wywiązujący się z nałoŜonych na nich obowiązków mogą być
odwołani przed upływem kadencji przez Zarząd lub ogólne zebranie rodziców.
6. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
7. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.

