REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
w Rybniku
Na podstawie rozporządzenia MEN art.53 poz.1,2,3, art.54, poz.1,2. ustawa o systemie oświaty z dn.07 września 1991r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.), statut szkoły

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Rada Rodziców , zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów ZSP15
w Rybniku.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej
⅓ członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu
jawnym.
§3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.
II. Wybory do rady.
§4
1. Wybory rady przeprowadzone są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeniu na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego
ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§5

Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym
spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady
oddziałowej.

§6
Wybory rad oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez
rodziców uczestniczących w zebraniu.
§7
1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu , przedstawiciela rady oddziałowej
do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu,
w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.
§8
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie
pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze rady
§9
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
§ 10
1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego rady przyjmuje obowiązki przewodniczącego w czasie
jego nieobecności.
3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez
radę.

IV. Posiedzenia rady
§ 11

1. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie,
nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie , posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7- dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy ⅓
składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
§ 12
1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie
rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły lub tablicy informacyjnej znajdujące się w siedzibie szkoły.
2. Posiedzenia prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
4. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
§ 13
1. Posiedzenia rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

V. Podejmowanie uchwał
§ 14
1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie
odbywa się w trybie tajnym.
§ 15
Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 16
Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VI. Kompetencje i obowiązki członków rady

§ 17

1. Rada Rodziców jako organ wnioskodawczy i opiniodawczy może występować do:
a/ dyrektora szkoły
b/ innych organów szkoły ( np. rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego)
c/ organu prowadzącego szkołę
d/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły.
Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym szkoły,
skierowanego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Rada Rodziców ma kompetencje w opiniowaniu opracowanych przez dyrektora szkoły
programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły na
skutek stwierdzonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole.
4. Rada Rodziców opiniuje projekty planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5. Rada współuczestniczy w opiniowaniu określonego przez dyrektora szkoły wzoru jednolitego stroju szkolnego.
§18
Rada Rodziców opiniuje i wnioskuje zmiany w zestawie programów nauczania i szkolnym
zestawie podręczników.
§19
Do dodatkowych zadań Rady Rodziców należą:
1/ pobudzanie i organizowanie form aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2/ gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia
zasad użytkowania tych funduszy,
3/ zapewnienie rodzicom , we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność placówki, wśród nich zaś:
a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
b/ uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów
lub trudności, pomocy ze strony pedagoga szkolnego,
c/ znajomość wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania , klasyfikowania promowania uczniów , znajomości treści statutu,
d/ uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
e/ wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

§20
1. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
2. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków
mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebrania rodziców.
3. Na miejsca odwołanych członków rady rodziców wybiera się nowych.

VII.

Fundusze rady
§2 1

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
§ 22
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.
§ 23
Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.
§ 24
1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
3. Dopuszcza się kontrolę konta przez dyrektora szkoły.

VIII.

Postanowienia końcowe
§ 25

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej.
§ 26
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

PROTOKÓŁ Z DNIA ………………………………………………………………
DOTYCZĄCY PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW
DO ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW
w roku szkol. ……………………………………………..

Dnia ………………………………………………… zostały przeprowadzone wybory do oddziałowej rad rodziców. Wybory przebiegały zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie Rady
Rodziców. Wybory prowadzono w obecności wychowawca klasy
………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko nauczyciela/wychowawcy)

Spośród rodziców wyłoniono następujących kandydatów:

1. ……………………………………………………………………………
…………………………………
2. ……………………………………………………………………………
…………………………………

3. ……………………………………………………………………………
…………………………………
4. ……………………………………………………………………………
…………………………………
5. ……………………………………………………………………………
…………………………………
Powołano komisję skrutacyjną, w skład której wchodzili:

1. ……………………………………………………………………………
……………………………..
2. ……………………………………………………………………………
……………………………..
W wyniku tajnego/ jawnego głosowania do oddziałowej Rady wybrano następujących rodziców:
1.

……………………………………………………………………………
…………………………………..

2.

……………………………………………………………………………
……………………………………

3.

……………………………………………………………………………
……………………………………

4. ……………………………………………………………………………
……………………………………

………………………………………………………………..
/ wychowawca klasy/

