Załącznik nr 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. POR. W. DZIĘGIELEWSKIEGO
W ZALESKICH

Tekst jednolity
Uchwała Rady Rodziców Nr 2/2007 z dnia 23 października 2007 r.
Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 4/20072008 z dnia 23 października 2007 r.

Zatwierdzono tekst jednolity na zebraniu Rady Rodziców w dniu 23.10.2007 r.
Podstawa prawna:
• Art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542)
• Aneks nr 1 z dnia 23.10.2007r. do Regulaminu Rady Rodziców SP w Zaleskich,
zatwierdzonego w dniach: 26.02.1999 r. oraz 30.08.1999 r.

Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców
§ 1
1.Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w
Zaleskich

Rozdział II
Cele i zadania rady rodziców
§ 2
1.Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
szkoły.
2.Szczegółowym celem R. R. jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły a
takŜe:
a) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,
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b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a takŜe
ustalanie zasad uŜytkownika tych funduszy
c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
•opiniowania programu wychowawczego szkoły
•znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w
szkole i klasie
•uzyskania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego
dziecka
•opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
•uzyskanie porad w sprawie wychowania i kształcenia dzieci
•wyraŜania i okazywania opinii na temat pracy szkoły

Rozdział III
Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców
§ 3
1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie
rodziców klasy.
2.Na zebraniach klasowych rodzice kaŜdej klasy, w wyborach w trybie tajnym,
wybierają rady oddziałowe, składające się z trzech rodziców uczniów danego
oddziału. Członkowie kaŜdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona
przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem
rady oddziałowej w szkolnej RR.
3.Wszyscy członkowie rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły.
4.Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:
a) PREZYDIUM Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami R. R.
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b)KOMISJĘ REWIZYJNĄ, jako organ kontrolny R. R.
§ 4
1.Prezydium Rady Rodziców moŜe wydatkować środki pochodzące ze

składki

rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
a)

dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym, jak

"Zabawa Andrzejkowa", choinka noworoczna, "dzień patrona". festyn sportowo rekreacyjny, "Dzień Dziecka", finały szkolnych konkursów itp.
b)

nagrody rzeczowe dla wyróŜniających się uczniów: zarówno w nauce jak i

innych osiągnięciach
c)

zakup środków dydaktycznych

d)

pomoc

materialna

dla

dzieci

z

najbiedniejszych

rodzin

w

postaci

sfinansowania doŜywiania.
2. Prezydium Rady Rodziców moŜe wydatkować środki pochodzące z innych źródeł,

niŜ składka rodzicielska, na następujące cele:
a) dofinansowanie celów ustalonych w §4
b) wyposaŜenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń

sportowo-

rekreacyjnych itp.
c) zakup środków czystości
d) zakup materiałów słuŜących podniesieniu estetyki szkoły i jej funkcjonalności
(firany, wykładziny itp.)
e) lokowanie środków w celu ich pomnoŜenia na korzystnych kontach terminowych
itp.
Sposób wydatkowania środków rady rodziców moŜe być zaleŜny od Ŝyczeń czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady
rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady
Rodziców nie moŜe
wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
§ 5
1.
NajwyŜszą władzę ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców
( zwoływane raz w czasie kadencji ).
2.

Prezydium R. R. skład się z 7 członków, tak aby moŜna było wyłonić funkcję
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz 4 członków
Prezydium. Prezydium ukonstytuowuje się na pierwszym posiedzeniu.
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3.

Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.

§ 6
1.Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września
do 30 września ostatniego roku kadencji.
§ 7
2.Członkowie klasowych rad rodziców, których dzieci opuściły szkołę w środku
kadencji rady zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo
zorganizowanych.
Nowelizacja p-u 3-go: 08 .06.2001r /projekt RR/
31 sierpnia 2001 r / uchwała RP/

Rozdział IV
Tryb podejmowania uchwał
§ 8
1.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu danego organu.
2.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala sekretarz lub
przewodniczący.
3.Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady
rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz
rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium
rady.

Rozdział V
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Wybory do organów rady rodziców
§ 9
1.Wybory do Rady Rodziców, prezydium RR i do komisji rewizyjnej odbywają
się w głosowaniu tajnym.
2.Lista kandydatów nie moŜe być mniejsza od liczby miejsc: kandydaci muszą
wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3.Wybrani zostali ci kandydaci, którzy uzyskali w głosowaniu największą liczbę
głosów.
4.Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5.W porządku obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego R. R. musi
się znaleźć m. in.
•sprawozdanie ustępującego organu
•sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium
•informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły

Rozdział VI
Plan pracy R. R. i jej organów
§ 10
1.Plenarne posiedzenie R. R. jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niŜ
raz w roku.
2.Zebranie plenarne rady rodziców moŜe być zwołane takŜe na wniosek co
najmniej pięciu klasowych rad rodziców, dyrektora szkoły i rady pedagogicznej
złoŜony do prezydium rady.
§ 11
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1.Prezydium R. R. obraduje nie rzadziej niŜ 4 razy na rok.
2.Posiedzenia są protokołowane.
§ 12
1.Posiedzenie komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami R.
R. Ustalenia i wnioski komisji muszą mieć formę pisemną.
§13
1. Zebrania rodziców z poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych
rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań nie moŜe
być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

Rozdział VII
Zasady zgromadzenia i wydatkowania funduszy R. R.
§ 14

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z
następujących źródeł:
a) darowizn rodziców
b) darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i innych
c) innych źródeł (prowizji)

§ 15
1.Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego
na

plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki

przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców. Ustalona wysokość
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składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenie

przez

kaŜdego rodzica.
2..Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niŜ jedno dziecko z domu. rada klasowa
rodziców moŜe wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko
lub obniŜenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci

danych rodziców.

Klasowa rada rodziców moŜe teŜ całkowicie zwolnić od wnoszenia składki
tych rodziców, których sytuacja materialna jest
składki lub

bardzo trudna. ObniŜka

zwolnienie z jej wnoszenia wymagają

indywidualnego

rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub
wychowawca klasy.
§ 16
1.Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza
wydatków rady rodziców na rok szkolny", zatwierdzanego kaŜdorazowo przez
prezydium rady rodziców.

Rozdział VIII
Obsługa księgowa i rachunkowa środków finansowych rady
rodziców
§ 17
1.Obsługę księgowo-rachunkową zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem prowadzi
skarbnik prezydium rady rodziców.
2.Prezydium zakłada w banku bieŜący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w
celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania

bieŜących wpłat i

przelewów.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
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§ 18
1.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - rada
rodziców zaprasza na swoje zebranie plenarne. a prezydium rady na swoje
posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych
organów.
2.Rada rodziców, poprzez róŜne formy swego działania, zapewnia realizację
uprawnień statutowymi ustawami.
3.W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub
podległych jej pracowników, a takŜe przez radę pedagogiczną, prezydium rady
rodziców moŜe złoŜyć pisemne zaŜalenie do dyrektora szkoły oraz ma prawo
oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
4.W przypadku konfliktu - prezydium R. R. ma prawo zwrócenia się o
rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
§ 19
1.Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i
członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed
upływem kadencji, jeŜeli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich
odwołać. Odwołanie dokonuje się przed podjęciem uchwały.
§ 20
1.Rada rodziców posługuje się pieczątką podłuŜną o treści: "Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Zaleskich", a takŜe pieczęcią do operacji finansowych,
identyczną jak poprzednia "Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej
w Zaleskich".
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REGULAMIN WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

RADY RODZICÓW
Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się
następująco:
§ 1
1. 50% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji
klasowej rady rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu
podejmuje z upowaŜnienia zebrania rodziców klasy -

klasowa rada w

porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być
wydatkowane te środki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki,
biwaki, upiększanie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.
§ 2
2.Pozostałe 50% środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do
dyspozycji prezydium rady rodziców.

§ 3
1.Rada rodziców przy zatwierdzeniu planu finansowego na dany rok moŜe podjąć
decyzję o dysponowaniu 100% wpłatami rodziców. Poszczególne rady klasowe
zwracają się o fundusze do prezydium rady

rodziców. Środki te mogą być

wydatkowane jedynie na cele określone w §1 i §2.
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REGULAMIN RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZATWIERDZONY W DNIU
26 02.1999 r. , 30.08.1999 r., 23.10.2007r.

Podpisy / oryginalne w dokumencie głównym/
Przewodniczący:

Bielecki Jan

Wiceprzewodniczący:

Kowalska

Sekretarz:

Kluczny

Data nowelizacji :
1. Projekt przygotowany przez Radę Rodziców Uchwała Rady Pedagogicznej 2.Projekt przygotowany przez Radę Rodziców –
Uchwała Rady Rodziców - nr 2/2007
Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2007/2008 -

.............................
Data

........................................
Przewodnicząca RR

08 czerwca 2001 r.
31 sierpnia 2001 r.
23 października 2007r.
23 października 2007r.
23 października 2007r.

....................................
Dyrektor szkoły
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