REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU
ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna
§1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią :
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.).
2.Ustawa z dnia11 kwietnia 2007 roku o zmianach ustawy o systemie oświaty oraz
zmianach niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542).
3.Statut Zespołu Szkół we Wroniu.
ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół we
Wroniu.
2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców
uczniów szkoły.
3.Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
 Dyrektora szkoły,
 Radę Pedagogiczną,
 Samorząd Uczniowski.
4.Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Szkolnej Rady Rodziców zwanej dalej
Radą Rodziców.
5.Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół
we Wroniu.
6.Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałających z dyrektorem szkoły,
radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem
sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zdań szkoły.
7.Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady
Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie szkoły, rodzice
uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

ROZDZIAŁ III

Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców
§3
1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, w zakresie:
 organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego,
 poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,

 zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków rozwojowych, bytowych i pomocy
materialnej, a także opiniowanie i wnioskowanie do innych organów szkoły w tym
zakresie spraw.
2.Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
§4
1.Zadaniem Rady Rodziców jest:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,
b) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły,
gromadzenie tych funduszy, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
c) współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,
d) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i
społecznym działającym w szkole,
e) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
 uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego
postępów lub trudności,
 znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, itp.
§5
1. Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
 programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
b) opiniowanie opracowanego przez Dyrektora Szkoły na polecenie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania w szkole,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
d) opiniowanie dni wolnych wprowadzanych w szkole
e) opiniowanie przedmiotów rozszerzonych wprowadzanych w szkole

ROZDZIAŁ IV

Organizacja struktury wewnętrznej Rady Rodziców
§6

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców
oddziału klasowego.
2.Zebranie
rodziców
danego
oddziału
wybiera
spośród
siebie
rodziców
w wyborach tajnych „Oddziałową Radę Rodziców” składającą się minimum
z trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, zastępcy skarbnika i
sekretarza.
3.Przynajmniej po jednym przedstawicielu Oddziałowych Rad Rodziców tworzą Radę
Rodziców danej szkoły.
4.Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
a) Przewodniczącego Rady Rodziców, który w sytuacjach nadzwyczajnych może
podejmować samodzielnie decyzje,
b) Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców a także skarbnika i sekretarza
c) Komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5.Komisja Rewizyjna składa się co najmniej trzech osób, nie więcej jednak niż
z pięć osób.
6. Rady Rodziców mogą tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich
członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z
rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

ROZDZIAŁ V

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców
i jej organy wewnętrzne
§7
1.Decyzje Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych podejmowane są w formie uchwał.
2.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu danego organu.
3.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.
4.O podjęciu uchwały i jej treści zamieszcza się wzmianki w protokole.
5.Przewodniczący Rady Rodziców podejmuje decyzje w imieniu Rady Rodziców pomiędzy
plenarnymi posiedzeniami w sprawach finansowych nie przekraczających kwoty 200zł. Z
podjętej decyzji musi złożyć sprawozdanie na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów
§8
1.Plenarne
posiedzenie
Rady
Rodziców
jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

Szkoły

jest

zwoływane

przez

2.Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek
oddziałowych Rad Rodziców, z co najmniej 1 klasy; na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady
Pedagogicznej.
3.Formy częstotliwości działania innych struktur pracujących w ramach Rady Rodziców, jak
komisje problemowe czy zespoły robocze wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te
zespoły podjęły.
4.Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych rodziców,
Oddziałowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.
5.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjne przed plenarnym zebraniem
sprawozdawczo – wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z
własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców lub jego zastępcy.
6.Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane plenarnemu zebraniu Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII

Działalność finansowa Rady Rodziców
§9
1.Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
2.Pisemne wnioski o środki z funduszy Rady szkoły mogą składać dyrektor, rada
pedagogiczna, rada oddziałowa rodziców, samorząd uczniowski. Wnioski są realizowane w
miarę posiadanych środków.
3.Rada posiada własny rachunek bankowy.
4.Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez trzy upoważnione osoby, przy
czym podpis wymagany jest tylko dwóch osób: przewodniczący rady lub jego zastępca i
osoba oddelegowana na pierwszym posiedzeniu rady.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe
§ 10
1. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z organami szkoły, wynikającego z braku
respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej , Zarząd Rady Rodziców może zwrócić
się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę – Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.
2. Członkowie Rady Rodziców, jak i jej organów wewnętrznych mogą być odwołani ze
swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią
ich odwołać.
3. Rada Rodziców używa pieczątki o treści: „Rada Rodziców Zespołu Szkół we Wroniu”
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

