Regulamin Rady Rodziców

SzkoĘ Podstawowej nr 62 w Poznaniu
Rozdzial I
Postanowienia ogólne

5ĺ
Ninĺejszy regulamĺn działalnościRady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art.83 ust.4
ustawy z dnĺa 14 grudnia 2OL6 r. _ Prawo ośwĺatowe(Dz. U. z 2ot7 r. poz. 59 ze zm.) oraz
Statutu Szkoly.

Rozdział ll
przedmiot
dziaľania
Zakres !

Sz

L.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców ucznĺów
szkoły.

Rodzĺców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samoządem
ucznĺowskim oraz stowarzyszeniamĺ ĺ ĺnnymi organizacjamĺ (z wyjątkiem organĺzacjĺ
poliĘcznych) dzĺatającymi w szkole, a W szczególności z oryanizacjami harcerskimi, których
celem statutowym jest działalnośćwychowawcza albo rozszezanie i wzbogacanie form
dzialalnoścĺdydakĘcznej, wychowawczej, opĺekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2. Rada

5g

L.
2.

Terenem działan ia Rady Rodzĺców jest budynek szkoły.

Rada Rodziców może podejmować dzĺałanĺarównież w innych miejscach,
prz

ebywają uczniowie

w trakcĺe realizacjĺ przez szkołę zadań

w

których

dydakĘcznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział lll
Szczegółowy tryb p rzeprowad zen ia wyborów

54
Szczegółowy tryb przeprowadzenĺa wyborów do rad klasowych:
Wybory do rad klasowych przeprowadza się na pĺenľszymzebranĺu rodziców w każdym
roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebranĺa rodziców w oddzĺałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor

t.

3.

szkoły.

Podczas zebrań klasowych rodzice wybĺerają rady klasowe skladające sĺę z tnech rodzĺców

4.
5.
6.

ucznĺóW danego oddziału (klasy).
W wyborach do rad klasowych, jednego ucznĺa może reprezentować Ęlko jeden rodzic.
Wybory do rad klasowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
Zadanía wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddzĺałowej:

a)
b)

powołanie komisjĺskrutacyjnej,
nadzorowanie przebiegugłosowania.
7 . Zadania komĺsjĺskrutacyjnej
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przygotowanie kart do glosowania,
c) przeprowadzenĺe głosowania,
d) policzenie głosów i pnekazanie wyników głosowania.
8. Członek komisjiskrutacyjnej nie może kandydować do rady klasowej.
9. Zgłoszenia kandydatów do rady klasowej mogą dokonać jedynĺe rodzice, któny pzybyli na
zebranie.
10' Kandydat do rady klasowej musiwyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Wybory do rady klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
przez rodzĺców, pzy czym liczba kandydatów nie może być mnĺejsza niż tzech.
L2.w głosowanĺu bierze udzĺałĘlko jeden rodzic danego ucznia.
13. Głosowanĺe odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. Wzór karty do
glosowania będzie stanowíl zalącznĺk nr 1 do Regulaminu.
14. Na karcie do glosowania wpĺsuje się nazwisko swojego kandydata.
t5.Za wybranych do rady oddziałowej uważa sĺę trzech píenľszych kandydatów, któny uzyskalĺ
najwĺększą lĺczbę glosów.

W

przypadku równej lĺczby głosów otzymanych przez kandydatów, pzeprowadza síę
kolejną turę głosowania.
!7.Zprzeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna spoządza protokół, który po podpĺsaniu
przekazuje przewodnĺczącemu Rady Rodziców. Wzór protokołu będzie stanowÍl załącznĺknr
1 1 do Regulaminu.
16.

Ss
Szczegółowy tryb przeprowadzenĺa wyborów do Rady Rodziców:
L Wybory pnedstawiciela danego oddziału do Rady Rodzĺców przeprowadza się na pĺenľszym
zebranĺu rodzĺców w każdym roku szkolnym.
2. Do Rady Rodziców wybiera sĺę jednego pnedstawiciela rodziców z danego oddziału (kasy).
3. W wyborach przedstawĺciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznĺa może
reprezentować tylko jeden rodzÍc.
4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców pzeprowadza síę w głosowanĺu
jawnym.
5. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podnĺesĺenĺerękĺ.
6. Dopuszcza sĺę pzeprowadzenĺe wyborów do Rady Rodziców w głosowanĺutajnym na
wniosek rodzĺca, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowanĺu jawnym.
7. Głosowanĺe tajne przeprowadzenia się w sposób określony W s 4.

8.
9.

Wybory pnedstawĺciela oddzĺalu do Rady Rodzĺców pneprowadza rada klasowa.
Zadania rady klasowej podczas wyborów do Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydaturdo Rady Rodziców,
b) przeprowadzenĺe głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowanĺa.
10. Zgłoszenĺa kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzĺce, którzy pzybyli na
zebra

n

ĺe.

11. W glosowaniu bĺerze udzĺałĘlko jeden rodzic danego ucznia.
12. Kandydat do Rady Rodzĺców musi wyrazĺć zgodę na kandydowanie.
13. Wybory

pzedstawicĺela danego oddziału do Rady Rodzĺców odbywają się spośród członków

rady oddziałowej.

L4.Za wybranego pzedstawiciela rady oddzĺalowej do rady Rodziców uważa sĺę kandydata,
który uzyskał największą lĺczbę głosów.

15.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza

się

kolejn ą tu rę głosowa n ia.

L6.Z przeprowadzonych wyborów rada oddzialowa sporządza protokół, który po podpisaniu
prze kazuje przewod

n

iczącemu Rady Rodzĺców.

Rozdzial lV
Zadania rad oddziatowYch
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L.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rada oddzĺałowa reprezentuje rodzíców uczniów danego oddziału w Radzĺe Rodziców na
zasadach wynikających z nĺnÍejszego Regulamĺnu.
Rada oddziałowa może występować, W porozumieniu z wychowawcą ucznĺów, z wnioskamĺ
do dyrektora szkoły oraz nauczycieliw sprawach istotnych dla uczniów.
Rada oddzĺałowa dzĺałana podstawie przyjętego planu pracy.
Rada oddzĺatowa współdziała ze wszystkimi rodzĺcami iwłącza ĺch do realizacjĺ swego planu
pracy.
Rada oddziałowa wspóldziała z przewodniczącym Rady Rodzĺców i prezydium w celu
ch arakterze ogólnoszkolnym.
Rada oddziałowa organizuje, z własnej ĺnicjatywy lub na wniosek wychowawcy ucznĺów, zebranĺa rodzĺców.
Zebranĺa rodziców organĺzuje się w miarę potrzeb.
Rada oddzĺalowa podczas ostatnĺego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa
sprawozda n ie ze swojej dziala lnoścí.
Rada oddzĺatowa sklada sprawozdanie ze swej dzĺałalnościRadzĺe Rodziców.

wyko nan ia zadań o

$z

1.
2.

Pracami rady oddziałowej kieruje pzewodniczący.
Przewodnĺczący rady oddzĺałowej w szczególnoścÍ:

a) reprezentuje rodziców ucznĺów danego oddziału ĺ radę oddzĺałowąwobec

podmíotów,
b) utzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podzĺalu zadań pomiędzy członków rady oddzĺatowej,
d) zwołuje ĺ prowadzizebrania rady oddziałowej.

innych

Rozdział V
Zadania í kompetencje Rady Rodziców

5s
Rada RodzÍców opinĺuje projekty eksperymentów pedagogĺcznych, które mają być realĺzowane
w szkole.

Sg

Rada Rodziców opĺniuje przedstawĺoną pruez dyrektora szkoły propozycję zestawu
podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkĺch oddzialach danej klasy
przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materĺaty ćwiczeniowe obowiązujące W poszczególnych
oddzĺalach w danym roku szkolnym.
510
Rada Rodziców opĺniuje program

i

harmonogram poprawy efekĘwnoścĺkształcenĺalub

wychowanĺa szkoły.

S11

L.
2.

3.

Rada Rodziców wyraża pisemną opinĺę o pracy nauczyciela przed sporządzenĺem paez
dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
Rada Rodzĺców powinna pnedstawĺć swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomĺenía o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
Nĺeprzedstawĺenie opinii Rady Rodziców nie wstnymuje postępowanĺa.

912

t.
2.
3.

Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z inĺcjaĘwąwprowadzenía obowĺązku
noszenia przez uczniów na terenĺe szkoły jednolitego stroju.
Rada Rodziców wyraża zgodę na Wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowĺązku noszenia
pzez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
Rada Rodziców uzgadnia z dyrektorem szkoly wzór obowiązującego na terenie szkoły

4.

jednolitego stroju dla ucznĺów.
Rada Rodzĺców uzgadnía z dyrektorem szkoly sytuacje, w których przebywanie ucznĺa na
terenĺe szkoly nie wymaga noszenia przez niego jednolĺtego stroju.

9ĺs
1.
2,

3.

Rada Rodzĺców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczoprofilakĘczny szkoly.
Jeżeli Rada Rodziców w terminĺe 30 dnĺ od dnja rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumĺenia z radą pedagogĺczną W sprawie program wychowawczo-profĺlakĘcznego,
program ustala dyrektor szkoĘ w uzgodnienĺu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
nad szkołą.

Program wychowawczy ustalonY przez dyrektora szkoly obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców W porozumíeniu z radą pedagogiczną.

514
Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniamĺ we wszystkich sprawach szkoły (dot.
kwestii dydakĘcznych, wychowawczych ĺ opiekuńczych). Z wnĺoskami i opiniami może
występować do:
- dyrektora szkoty,
- samonądu uczniowskiego,
_ organu prowadzącego szkołę,
- organu sprawującego nadzór pedagogĺczny nad szkolą.

sĺs
Rada Rodzĺców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcĺe działalnościw szkole przez
stowanyszenĺe lub inną organizację, a W szczególności organizacje harcerskie, których celem
statutowym jest działalnośćwychowawcza albo rozszerzanĺe ĺ wzbogacanie form działalnoścĺ
dydakĘcznej, wychowawczej i opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

516

Rada Rodzĺców opĺniuje projekt planu fĺnansowego składanego pnez dyrektora szkoly.

s17
Rada Rodzĺców może gromadzić fundusze z dobrowolnych skladek rodziców oraz ĺnnych źródel
w celu wspĺeranĺadziałalnościstatutowej szkoty. Fundusze mogą być pnechowywane na
odrębnym rachunku bankowym Rady Rodzĺców. Do założenia ĺ likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na Ęm rachunku są uprawnĺone osoby posĺadające
pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

s18
Rada Rodziców zawiera porozumĺenĺe z dyrektorem szkoły, który zamĺerza ustalić szczególową

lĺstę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowanĺa w ramach żywienĺa zbĺorowego w
szkole.

RozdzĺałVl
ogólne zasady działania Rady Rodziców

Sls

L.

Pierwsze zebranie - w danym roku szkolnym _ Rady Rodziców
szkoly/dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców w terminie
danego roku szkolnego.

2. Pienĺsze zebranie Rady Rodziców W danym roku

szkolnym

zwoluje
do końca

-

dyrektor
września

otwiera dyrektor

szkoły/dotychczasowy pnewodniczący Rady Rodzĺców i pnewodniczy mu do czasu wybrania
prz ewodn iczącego Rady Rodz iców.

S20

1.
2,

Wybory przewodniczącego Rady Rodziców pneprowadza się w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu jawnym członkowĺe Rady Rodziców głosują przez podníesienie ręki.
3. Dopuszcza się pzeprowadzenĺe wyborów pzewodniczącego Rady Rodziców w głosowanĺu
tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, pnyjęty pzez Radę Rodziców w głosowaniu
jawnym.
4. Głosowanie tajne przeprowadzenĺa się w sposób określony W s 4.
5. Zadanĺa dyrektora szkoły podczas wyborów przewodnĺczącego Rady Rodziców:
a) pnyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) pzeprowadzenie glosowania,
c) polĺczenĺe głosów ĺ podanie wyników głosowania.
6. Zgłoszenia kandydatów na pzewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie
czlonkowie Rady Rodzĺców, któny przybyli na zebranĺe.
7. Kandydat na pzewodniczącego Rady Rodziców musĺwyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Wybory pnewodnÍczącego Rady Rodziców odbywają się pny nĺeograniczonej liczbĺe
kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
9. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał
największą liczbę głosów.
10. W przypadku otrzymanĺa przez kandydatów równej największej liczby glosów o wyborze
pnewodniczącego Rady Rodzĺców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
11. Wybrany pnewodniczący Rady Rodzĺców prowadzĺ dalszą częściązebranÍa.

521

1. W

2.

posiedzeniu Rady Rodzĺców może brać udzĺal z głosem doradczym dyrektor szkoły lub
ĺnna upoważnĺona pzez nĺego osoba.
W zebranĺach Rady Rodzĺców mogą brać udzĺałz głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodnĺczącego za zgodą lub na wnĺosek Rady Rodzĺców.

3.

osoby zaproszone uczestnĺczą w tej częścizebranĺa Rady Rodziców, która dotyczy ich

4.

zakresu spraw.
osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodzĺców, nĺe biorą udzĺału w głosowaniach.

922

L

celu bieżącego kierowanĺa pracą Rady w okresie mĺedzy zebraniami - na
píerwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybĺera członków prezydium Rady w
składzie:
a) wicepzewodnĺczącego,
Rada Rodziców

-w

b) sekretaza,

c)

skarbnika,

d) członków wchodzących w skład Prezydium Rady Rodziców w lĺczbie nie wĺększej, niż
trzech.

2, Wybory

3.
4.
5.
6.
7.
8.

wicepzewodniczącego, sekretaza, skarbnika

ĺ

członków przeprowadza

pzewod n iczący Rady Rodziców.
Rada Rodziców wybĺera prezydium Rady w głosowanĺu jawnym.
W celu bieżącego kÍerowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje
się prezydĺum Rady Rodziców.
W sklad prezydĺum Rady Rodziców wchodzĺ przewodniczący, wĺceprzewodnĺczący, sekretarz,
skarbnik i wybrani czlonkowie Prezydĺum Rady Rodzĺców.
Rada Rodzĺców może powołać komĺsje stałe lub doraźne.
Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.
Prezydium Rady Rodziców może podejmować uchwaly albo w trybĺe formalnego zwołania,
albo bez formalnego zwołanĺa,jeżelĺza uchwalą zagłosuje co najmniej 4 członków
Prezyd ium Rady Rodziców.

s2s
Kadencja Rady Rodzĺców trwa jeden rok szkolny.

Rozdzial Vll
Szczegolowe zasady działania Rady Rodziców
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L.

Zadanĺa przewodnĺczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanĺe Rady Rodziców na zewnątrz,

b) kĺerowanie caloksztattem prac Rady Rodziców, W tym dzĺalalnościąfĺnansowo-

c)
d)

gospodarczą,

pnygotowanie zebranĺa Rady Rodzĺców, które polega W szczególnoścĺ na opracowaniu
projektu porządku zebranĺa oraz zawiadomĺeniu członków Rady Rodziców o terminĺe
zebranĺa -z uwzględnieniem daty igodzĺny rozpoczęcia oraz o mĺejscu iproponowanym
porządku zebranĺa,
prowadzeníe zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)

2.

3.

4.

5.

6.

opracowaníe projektu planu działalnościRady Rodzĺców wraz z planem finansowym na
dany rok szkolny,
f) pnekazywanie odpowĺednĺo dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi
prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogĺczny nad szkołą
opĺnii iwniosków Wypracowanych przez Radę Rodziców,
g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
h) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
Zadanĺawiceprzewodníczącego Rady Rodzĺców:
a) zastępowanie przewodniczącego Rady Rodziców, podczas jego nĺeobecnoścĺ,
b) monitorowanĺe stopnĺa realĺzacjĺpodjętych uchwał przez Radę Rodziców,
c) informowanĺe Rady Rodziców o stopniu realĺzacji podjęĘch uchwal,
Zadanĺa sekretarza Rady Rodziców:
zapewnienie właścĺwejorganizacji pracy Rady Rodziców,
b) opracowanie harmonogramu prac izebrań Rady Rodzĺców,
c) organizacyjne przygotowanĺe zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
e) prowadzenie korespondencji idokumentacji Rady Rodzĺców oraz Prezydium.
Zadanĺa skarbnĺka Rady Rodziców:
a) prowadzen ie działalnościfĺnansowo-gospodarczej Rady Rodzĺców,
b) wypełnianie obowĺązków określonych pzepÍsamíprowadzenĺa gospodarkĺ fĺnansowej ĺ
rachunkowoścĺ.
Zadania członków Prezydium Rady Rodzĺców:
a) koordynacja i pomoc w realizacji uchwał Rady Rodziców,
b) wparcie Prezydĺum Rady Rodziców w bieżących działaniach,
c) składanĺe rocznych sprawozdań ze swych prac Wraz z wnÍoskamĺpokontrolnymi.
Zadania Prezydium Rady Rodzĺców:
a) bieżące kierowanĺe pracą Rady Rodzĺców w okresie między zebranĺami,
b) odbywanĺe zebrań w miarę potrzeb,
c) zatwĺerdzanie planu dzĺałalnościRady Rodzĺców wrazz planem finansowym na dany rok
szkolny,
d) zatwierdzanie harmonogramu prac izebrań Rady Rodziców,

a)

e) decydowanie o działalnościfĺnansowo-gospodarczej Rady Rodziców, W Ęm

f)

podejmowania uchwał w sprawíe wydatków z rezerwy budżetowej określonej w planie
finansowym wydatków.
składanie okresowych sprawozdań z dzĺatalnościna ogólnym zebranĺu rodzĺców.

527
Prawa i obowiązkĺ członka Rady Rodziców:
Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składanĺawníosków ĺprojektów uchwał,

L

c)
2.

3.

udziału W pracach

w

stałych lub doraźnych komisjach powolanych przez Radę

Rodziców.
Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
a) czynnego uczestnictwa w zebranĺach Rady Rodzĺców ijej komĺsjach, do których został
powołany,
b) nĺeujawnianĺaspraw poruszanych na posiedzenĺu Rady Rodziców, które mogą naruszać
dobro osobiste uczniów lub ĺch rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoly,
c) realízacji i przestzegania uchwał ipostanowień Rady Rodziców.
W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodzĺców może być zwolnĺony z udziału
w zebranĺu, za zgodąpzewodniczącego.

4.

N

ieobecny czlonek Rady Rodzĺców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomĺenia się z
protokolem ĺ uchwałami pzyjętymi na zebranĺu.

928

L

2.

3.

4.
5.

Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
Glosowanĺe w sprawĺe porządku zebrania odbywa się po otwarcĺu przez przewodniczącego
zebranĺa i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
Bezpośrednĺoprzed glosowaniem W sprawĺe porządku zebrania, członkowĺe Rady Rodzĺców
mogą zgłaszaó propozycje zmĺan w porządku zebrania.
Propozycje zmian w porządku zebrania może równieŻzlożyć przewodniczący.
Propozycje zmian w porządku zebrania pzewodnĺczący poddaje pod głosowanie Rady
Rodziców.
Rozdzial Vlll
podejmowania
uchwał
Tryb

S2s

L.
2.
3.
4.

5.

Wnioskĺ Rady Rodziców pzyjmowane są w drodze uchwał.
Uchwaly Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większościągłosów.
Quorum wymagane dla podjęcia uchwał pnez Radę Rodziców wynosĺ:
a) w pĺerwszym termĺnĺezebrania, co najmniej50% członków Rady Rodzĺców,
b) w drugĺm termĺnĺezebrania, co najmnĺej20% członków Rady Rodziców.
Jeżeli pelny sktad Rady Rodziców stanowĺ liczbę nĺeparzystą, quorum w píerwszym terminĺe
zebrania oznacza obecnośćczłonków pnynajmnĺej równą pienľszej lĺczbie całkowitej po L/2
pełnego skladu.
Przez zwykłą większośćgłosów należy rozumieć taką lĺczbę glosów ''za'', która przewyższa co
najmniej o jeden głos liczbę głosów ''przeciW''. Pomija się glosy ''Wstrzymujące się''.

5go

L.
2.
3.
4.

Uchwały Rady Rodzĺców podejmowane są w glosowanĺu jawnym.
Uchwały Rady RodzÍców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w
głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajnoścígłosowanĺa.
W głosowanĺutajnym członkowie Rady Rodzĺców głosują kartami do glosowania
pzygotowanymi pnez sekretarza Rady Rodziców.
Glosowanĺe tajne pneprowadza tnyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród
człon ków Rady Rodziców.
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L.
2.
3.

Głosowanĺe jawne pzeprowadza pzewodniczący Rady Rodziców.
W głosowaniu jawnym członkowĺe Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwaly decyduje głos przewodniczącego.

$32
Jeżelĺuchwały iinne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor
szkoły zawiesza ich wykonanĺe.
Rozdział lX
Dokumentowanie zebrań

Sgg
Z zebrania Rady Rodziców sponądza síę protokól oraz listę obecnoścĺ.

$są

t.
2.
3.
4.

Członkowĺe Rady Rodziców dokumentują swój udzĺałna zebranĺu podpisem na lĺście
obecności.
Listę obecnoścĺpodpisuje pnewodnĺczący Rady RodzÍców i protokolant.
Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
Protokól z zebrania Rady Rodzíców powĺnien zawierać:
a) numer ĺdatę zebranĺa,
b) numery podjętych uchwał,
c) stwierdzenie prawomocnoścĺ posiedzenia, tzw. quorum,
d) wykaz osób uczestniczących w zebranĺu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebranĺu
uczestn iczyły),
e) zatwĺerdzony ponądek zebranĺa,
f) stwierdzeníe pzyjęcia protokołu z popnednĺego zebrania,
g) przebĺeg zebrania (streszczeníe wystąpień i dyskusji),
h) treśćzgłoszonych wnĺosków,
i) podjęte uchwały iwnĺoskĺ,
j) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

l0

s3s

1.
2.
3.

Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są W ramach roku szkolnego.
Zebrania Rady Rodzĺców numeruje się cyframĺ arabskĺmi, a uchwaly cyframi rzymskimi.
Treśó uchwał Rady Rodziców wpĺsuje się w catoścido księgi protokołów.

5ao
Księga protokołów zawĺera ponumerowane strony.

537

t'.

2.
3.

Protokół z popzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
Przyjęte przez Radę Rodziców poprawkĺ ĺ uzupełnienĺado protokołu z popnedniego
zebranía umĺeszcza sĺę w protokole zebrania, na którym poprawkĺ iuzupełnĺenĺazostały
przyjęte.
Poprawkĺ i uzupelnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

S38

L.
2.

Protokoły z zebrań komĺsji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację
pracy Rady Rodziców.
Za przechowywanĺe protokołów z zebrań komĺsjĺodpowĺedzĺalny jest dyrektor szkoły.
Rozdzial X
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

S3s

L.
2.

Fundusze Rady Rodzĺców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Mĺnĺmalnawysokość
składki ustalana jest w formie uchwały na posĺedzeniu prezydium Rady.
Rada Rodzĺców podejmuje dzĺałaniana rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł tj.
d ochodów z p rowad zon ej d z iała ności gospoda rczej o raz da row lzn.
l

S40

L.

Fundusze Rady Rodziców mogą być pzeznaczone w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej szkoły,
b) Wspomaganĺe procesu dydakĘcznego szkoły,
c) wycieczkiszkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody,
f) zapomogĺ,
g) obsługę finansową Rady Rodzĺców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

ll

2.
3.
4.

Do podejmowania środków fínansowych z konta Rady Rodziców upoważnienĺsą:

a)

przewodniczący,
b) skarbnik.
Wysokośćpodejmowanych środków fĺnansowych oraz ĺch przeznaczenie określa Prezydium.
Pisemne wnioski wrazz uzasadnĺenĺem o przyznanĺe środków finansowych z funduszu Rady
Rodzĺców mogą składać:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) rady oddziałowe,
e) Samoząd Uczniowski.

s41

t.
2.

3.

Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodzĺców
plan ĺe fin ansowym wydatków.
odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być dokonane wyjątkowo na
podstawie uchwały Rady Rodziców.
Plan fĺnansowy jest uchwalany po zasięgnięciu opiniĺ dyrektora szkoły.

542
Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców
p

rzedstawia sp rawozd

an ie

wydatkowa

n

ia fun

d

uszy Rady Rod ziców.

Rozdzial Xl
Postanowienia końcowe

543
l.Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej inumeru konta.
2. Fundusze wpłacane na rzecz Rady Rodziców gromadzone są na koncie bankowym.
3. Dostęp do konta bankowego ma Skarbnik iprzewodnĺczący Rady Rodzĺców.

5ąą

L.
2.

Członkowie Rady Rodzĺców niewywĺązujący się z nalożonych na nĺch obowiązków mogą być
odwołanÍpzed upływem kadencjĺ przez oddziałowe zebranie rodziców.
Na míejsce odwołanych czlonków Rady Rodziców wybíera się nowych.

9ąs
Rady rodziców mogą porozumiewać sĺę ze sobą, ustalając zasady ĺ zakres współpracy.

t2

5ąs
ReguIamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 5 listopada 2018 !wchodzi w życie 7
dniod daĘ uchwalenla.

(podpis pnewodniczącego Rady Rodzicow)

Załączniki:

L.

Załącznik nr 1-wzór karty do gtosowania i protokołu zebranĺa
wyborczego do rady klasowej iRady Rodziców

l3

Załącznik nr 1do Regulaminu Rady Rodz|ców

Wzór karty do głosowania
rada klasowa

1)

2l

3)

1nr 2-..........
nr 3-..........

......n

Kandydat nr
Kandydat
Kandydat

..................O

..................il

*(gtosujemy przez postawienie X przy nazwisku kandydata)

Reprezentant rady klasowej do Rady Rodziców
aaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa

Protokół zebrania wyborczego do rady klasowej i Rady
Rodziców
Klasa
Szkoła.
Data..

5ĺ

L.
2,

W zebraniu

3.

uprawnionych do głosowa nia
Nazwĺsko protokolanta..

Prowadzący zebranie

uczestniczyło

.............osób, z tego

Sz
Uczestn|cy zebra nia przyjęl i następujący porządek zebra nia
1. Przeprowadzen|e wyborów do rady klasowej.
2. Wybór przedstawiciela rady klasowej do Rady Rodziców.

:

9 5 Reprezentantem rady klasowej w Radzie Rodziców został:

Pod pis

prowadzącego zebran

ie

:

