REGULAMIN
RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. Jana Twardowskiego
w Kolniczkach

I. Postanowienia ogólne:
§1
Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z
dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami
nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji podstawowych
zadań, tj. nauczania, wychowania i opieki.
II. Cele i zadania Rady Rodziców:
§2
Rada Rodziców jest organizacją działającą na terenie Szkoły Podstawowej
w Kolniczkach, której celem jest:
1. Wspólne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie
nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi
i zdrowotnymi.
2. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole,
rodzinie i środowisku.
3. Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki,
organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczowychowawczych rodziny.
5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy szkole.
6. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych
do funkcjonowania szkoły.
.
§3
Do zadań tych należy w szczególności:
1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.

2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
3. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły.
4. Współpraca za środowiskiem lokalnym.
5. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.
6. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury
pedagogicznej w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym.
7. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkolnych.
8. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
III. Skład i struktura Rady Rodziców, sposób jego powoływania:
§4
1. Rada Oddziału składa się z 2 - 4 osób, którą wybiera w wyborach tajnych ogół
rodziców uczniów danej klasy.
2. W posiedzeniu rady klasowej bierze udział wychowawca klasy.
3. Rada klasowa realizuje zadania wynikające z potrzeb klasy oraz zadania
wynikające z ogólnego planu Rady Rodziców.
§5
1. Radę Rodziców szkoły stanowią przedstawiciele rad klasowych/oddziałowych.
Po jednym przedstawicielu wybranym w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału spośród zgłoszonych kandydatur do Rady
Oddziału lub Rady Rodziców (według złożonego sprawozdania z wyborów).
W posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły i wyznaczony przez
niego członek Rady Pedagogicznej.
2. Rada Rodziców ze swego składu wyłania 2 osobową Komisję Rewizyjną,
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Pozostałe
osoby pełnią funkcję członków Rady Rodziców .
3. Wybory Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na pierwszym
posiedzeniu po wyborach.
4. W razie potrzeby może być powołana komisja problemowa.
5. W szkole może być utworzona tylko jedna Rada Rodziców.
IV. Organizacja pracy i zadania ogniw Rady Rodziców:
§6
1. Całokształtem pracy Rady Rodziców kieruje przewodniczący, który ma prawo
uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w spotkaniach z aktywem
młodzieżowym samorządu szkolnego i organizacji działających na terenie szkoły.
2. Zadaniem sekretarza jest prowadzenie dokumentacji.
3. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowej
i gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności
merytorycznej finansowej Rady Rodziców.
Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół.

5. Rada Rodziców nadzoruje pracę komisji problemowych, składa
okresowe sprawozdanie z całokształtu działalności ( 1 raz w roku ), podejmuje
decyzje w sprawach gospodarki finansowej Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
V. Kompetencje Rady Rodziców:
§7
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
§8
Kompetencje rady rodziców:
- uchwalać corocznie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczoprofilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym skierowany do uczniów, dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska oraz realizowany we
współpracy przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców;
- delegować swojego przedstawiciela do prac w komisjach i zespołach powoływanych
przez dyrektora szkoły;
- delegować przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
szkoły;
- w sprawach spornych odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę;
- prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków na wspieranie pracy szkoły
z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie;
- gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności statutowej szkoły
związanej z realizacją przyjętych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi.

VI. Fundusze Rady Rodziców:
§9
Źródłem funduszu Rady Rodziców są:
a/ zadeklarowane składki rodziców,
b/ dochody z organizowanych imprez,
c/ dotacje, pozyskanie sponsora.

§ 10
Rada corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszu w planie
finansowym wydatków.

§ 11
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
• Dyrektor
• Nauczyciele
• Rady oddziałowe
• Samorząd Uczniowski
§ 12
1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.
2. Rada dysponuje zgromadzonymi na koncie środkami poprzez upoważnione
osoby:
- przewodnicząca RR,
- skarbnik,
- dyrektor szkoły.
VII. Postanowienia końcowe.
§ 13
1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie
Rodziców, które akceptuje sprawozdania Rady i Komisji Rewizyjnej oraz może
odwołać przewodniczącego lub członków rady.
2. Uchwały Rady Rodziców i jego ogniw zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
3. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mogą zgłaszać za pośrednictwem
dyrektora szkoły wnioski o wyróżnienia lub odznaczenia rodziców wyróżniających
się w pracy na rzecz szkoły do ich zakładu pracy lub władz oświatowych.
4. Nowelizacja regulaminu Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem 28 września
2017 r.

Z-ca Przewodniczącej R.R.

Przewodnicząca R. R.

