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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
w MIKOŁOWIE; ul. K. Miarki 9
Załącznik Nr 2 do Statutu OPP

Podstawa prawna:
1.)

Artykuł 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).

2.)

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. „O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie
innych ustaw” (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 Nr 80; poz. 542 ) - nałożenie na dyrektora
OPP i Radę Pedagogiczną obowiązku uchwalenia szczegółowego trybu przeprowadzenia
wyborów do rady rodziców OPP - w związku z brakiem takiego organu w placówce;

3.)

List Ryszarda Legutki, Ministra Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty z
dnia 19 września 2007 r w sprawie obligatoryjnego powoływania w szkołach
i innych placówkach oświatowych rad rodziców […] - z dniem 1 września
2007
r.
weszły
w życie przepisy art. 53, art. 54 w nowym brzmieniu oraz art. 64a ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzające regulacje prawne, które
umożliwiają szersze niż dotychczas współuczestnictwo rodziców w kształceniu ich
dzieci. Zmiany te dotyczą m.in. obligatoryjnego powoływania w szkołach i innych
placówkach oświatowych rad rodziców, będących reprezentacją ogółu rodziców
uczniów, określenia zakresu ich kompetencji.
Treść w/w artykułów mówi:
Art. 53.
1. W szkole i placówce może działać rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców
uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub
placówki.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły lub placówki.
4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.
Art. 54.
1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
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organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady
szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub
placówki.
2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53
ust. 3.

  
Rozdział I.

Nazwa reprezentacji rodziców.
§ 1.
Rada Rodziców przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, zwana dalej Radą – jest
reprezentacją rodziców i opiekunów prawnych wychowanków placówki.

Rozdział II.

Cele i zadania Rady Rodziców.
§ 2.
1.)

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Ogniska Pracy
Pozaszkolnej oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej
działalności Ogniska, a także wnioskowanie do innych organów placówki w tym zakresie
spraw.

2.) Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Ogniska
Pracy Pozaszkolnej.
3.) Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1.) pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań ogniska,
2.) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności ogniska, a także
ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
3.) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Ogniska,
rzeczywistego wpływu na działalność ogniska, wśród nich zaś:
a.) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w ognisku,
uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i
jego postępów lub trudności;
b.) znajomość regulaminów ogniska;
c.) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci,
d.) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy ogniska,
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określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców;
RR opiniuje: statut i inne dokumenty prawa wewnątrzogniskowego;
g.) RR opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu
zawodowego.
e.)
f.)

Rozdział III.

Struktura organizacyjna Rady Rodziców
§ 3.
1.)

Podstawowym ogniwem organizacyjnym jest zebranie ogółu rodziców dzieci
i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

2.)

Ogólne zebranie rodziców wybiera spośród siebie Radę Rodziców (Zarząd Rady
Rodziców) Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie oraz komisję rewizyjną, jako
organ kontrolny Rady Rodziców.

3.)

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.

4.)

Zarząd Rady Rodziców składa się z co najmniej 7 członków tak, aby można było
wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika
oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym
pierwszym posiedzeniu.

5.) Prezydium Rady Rodziców jest organem przedstawicielskim i wykonawczym
Rady Rodziców.
6.) Zakres uprawnień członków prezydium RR:
A.) do uprawnień przewodniczącego RR należy:
a.) reprezentowanie Rady Rodziców,
b.) składanie podpisu pod opiniami i uchwałami RR,
c.) zwoływanie zgromadzenia po uprzednim powiadomieniu dyrektora
placówki,
d.) bieżące kierowanie całokształtem prac organu,
e.) nadzór nad realizacją planu pracy RR,
f.) powoływanie i nadzór nad działalnością komisji problemowych,
g.) składanie sprawozdań ze swej działalności przed plenarnym zebraniem ogółu
rodziców,
h.) opracowanie projektu planu działalności na dany rok szkolny i jego
przedstawienie do zatwierdzenia,
i.) dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków RR,
j.) współdziałanie ze wszystkimi członkami RR w celu realizacji planu pracy,
k.) ścisłe współdziałanie z Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Radą
Pedagogiczną.
B.)

do uprawnień zastępcy przewodniczącego RR należy:
a.) wspomaganie we wszystkich czynnościach przewodniczącego,
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wykonywanie tych samych czynności co przewodniczący w przypadku
nieobecności przewodniczącego.

C.) zakres zadań sekretarza Rady Rodziców to:
a.) pisanie protokołów z zebrań,
b.) prowadzenie dokumentacji korespondencji, jeśli taka istnieje,
c.) udzielanie pomocy przewodniczącemu w zakresie przygotowania zebrań i
opracowania harmonogramu działań,
d.) prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji.
D.)

do zadań skarbnika Rady Rodziców należy:
a.) prowadzenie całokształtu działalności kasowej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
b.) obsługa konta, dokonywanie przelewów i wypłat.

7.)

Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z
5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze
zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie
komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na
pierwszym swoim posiedzeniu.

8.)

Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród
swoich członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających
z rodzicami spoza ogniska (ekspertów)dla wykonania określonych zadań.

9.) Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
§ 4.
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia
30 września ostatniego roku kadencji - z uwzględnieniem § 5.
§ 5.
Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do
Ogniska.

Rozdział IV.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.
§6
1.) Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu danego organu.
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2.) Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.
3.) Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców ogniska. Za protokolarz
Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu Rady.
4.)

Walne zgromadzenie ogółu rodziców upoważnia prezydium RR do podejmowania
decyzji w imieniu rodziców.

5.) Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania
środkami finansowymi.

Rozdział V.

Wybory do organów Rady Rodziców.
§7.
1.)

Wybory przeprowadza się podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku,
które powinno się odbyć do 20 września.

2.)

Z uwagi na specyfikę placówki - wybory stają się ważne przy obecności dowolnej
liczby rodziców reprezentujących społeczność wychowanków Ogniska.

3.)

Wybory do Zarządu Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w
głosowaniu jawnym.

4.)

Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych
dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie
mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

5.) Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
6.) Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
7.) Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
8.)

Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczowyborczego Rady Rodziców:
a.) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, oraz innych organów zebrania, jak:
komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory
do tych funkcji są jawne;
b.) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
c.) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie)
absolutorium ustępującemu organowi);
d.) informacja dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej o stanie organizacyjnym
i funkcjonowaniu placówki;
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e.) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów ogniska lub
organizacji;
f.) plenarna dyskusja programowa;
g.) uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności Rady
Rodziców w następnej kadencji;
h.) wybory nowych organów Rady Rodziców:
1.) ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie
prawomocności zebrania,
2.) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez
Komisję Wyborczą;
3.) głosowanie,
4.) ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji
Wyborczej.
§ 8.
Procedura wyborów uzupełniających:
1.)

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców, dokonuje się wyborów
uzupełniających. Wyboru dokonuje się na najbliższym zebraniu Rady Rodziców,
zwołanym przez przewodniczącego.

2.) Tryb wyborów uzupełniających:
a.) każdy członek zgromadzenia może zgłosić jednego kandydata,
b.) następnie odbywa się głosowanie tajne przez postawienie znaku „x” przy jednym
nazwisku;
c.) funkcję nowego członka obejmuje osoba, która uzyskała najwięcej głosów,
d.) z uwagi na specyfikę placówki - wybory stają się ważne przy obecności dowolnej
liczby rodziców reprezentujących społeczność wychowanków Ogniska.
§ 9.

1.)

Walne zgromadzenie ogółu rodziców upoważnia zarząd Rady Rodziców do wyboru
spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
ogniska.

2.)

Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:
a.) liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch;
b.) nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie;
c.) warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.
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§ 10.
1.)

Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej
niż raz w roku szkolnym.

2.)

Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek
Rodziców z co najmniej 2 zespołów zainteresowań, na wniosek dyrektora ogniska, rady
pedagogicznej OPP - złożony do prezydium rady w terminie 14 dni od złożenia
wniosku.
§ 11.

1.) Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż l raz na kwartał.
2.)

Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej i inne
osoby.

3.)

Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady
Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
§ 12.

1.)

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi
posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej
inicjatywy lub na wniosek zarządu Rady Rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej
jednak nie mniej niż 5 osób.

2.) Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu ogółu rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz
osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

Rozdział VII

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców
§ 13.
1.)

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki
rodzicielskiej na następujące cele:
a.) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania
kosztów wyjazdów, odzieży ćwiczebnej, strojów estradowych;
b.) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze artystycznym np.: festyn
sportowo - rekreacyjny, festiwale, bale charytatywne, imprezy okazjonalne itp.
c.) sfinansowanie konsultacji specjalistów dla zespołów;
d.) nagrody rzeczowe dla wyróżniający się wychowanków i zespołów artystycznych;
e.) sfinansowanie zespołowych wycieczek historyczno - turystycznych;
f.) sfinansowanie plenerów malarskich dla zespołów plastycznych;
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g.) sfinansowanie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży np. tanecznych,
fotograficznych, plastycznych, wokalnych, muzycznych, teatralnych,
przyrodniczych;
h.) zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, video oraz
komputerów;
i.) szycie kostiumów scenicznych;
j.) podróże służbowe wychowanków i nauczycieli;
k.) zakup prasy i periodyków na wyposażenie placówki;
l.) zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu;
m.) zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,
n.) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości,
o.) podróże służbowe przedstawicieli Rady Rodziców.
§ 14.
1.)

Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:
a.) dofinansowanie celów ustalonych w § 13,
b.) finansowanie własnych projektów Rady Rodziców służących społeczności OPP;
c.) wyposażanie ogniska w określony sprzęt i aparaturę,
d.) remonty bieżące infrastruktury ogniska, renowację urządzeń sportoworekreacyjnych itp.;
e.) przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy
działalności gospodarczej;
f.) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych
lub w postaci zakupu akcji;
g.) dofinansowanie działalności statutowej Ogniska.
§ 15.

1.)

Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia
czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady
Rodziców.

2.) W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne
cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział VIII

Obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców
§16.
1.)

Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru
nad pracą księgową.

2.)

Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w
celu przechowywania na nim środków, oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
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3.) Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
4.)

Rada Rodziców może wydać delegację dyrektorowi bądź innemu członkowi RR w
zakresie obsługi konta.

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe.
§ 17.
1.)

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami ogniska Rada Rodziców
zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia
regulaminowe Dyrektora Ogniska.

2.) Zebranie RR może się odbyć również bez udziału dyrektora OPP.
3.) Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień
ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3,
niniejszego regulaminu.
4.)

W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję ogniska lub podległych
jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną OPP - Zarząd Rady Rodziców może
złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora ogniska i ma prawo
oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

5.)

W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami placówki, wynikającego
z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia
wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia - Zarząd Rady Rodziców ma
prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego ognisko Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
§ 18.

1.)

Członkowie Zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być
odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich
wyboru postanowią ich odwołać.

2.) Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz.
IV tego regulaminu.
§ 19.
1.) Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
„Rada Rodziców
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Ogniska Pracy Pozaszkolnej
ul. Karola Miarki 9
43-190 Mikołów”
2.)

Do operacji finansowych - Rada Rodziców posługuje się pieczątką identyczną jak
poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.
§ 20.

1.)

Regulamin Rady Rodziców oraz zmiany w nim zatwierdza się mocą uchwały podjętej
4 głosami przy obecności 70 % członków (5).

2.)

Trzecia z kolei zmiana regulaminu obliguje do wydania tekstu ujednoliconego.

3.)

Niniejszy regulamin wchodzi w życie mocą Uchwały nr 1/RR/2006/2007 z dnia
26 października 2007 r.

/-/ Joanna Steuer
(podpis przewodniczącego prezydium rady rodziców)

