Załącznik nr 3

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH
W PRZASNYSZU

I.

Postanowienia ogólne
1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców, współdziałającą
z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
2. Rada Rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

II.

Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2. Do zadań Rady Rodziców należy:
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
c) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły,
d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
e) uczestnictwo w planowaniu wydatków szkoły,
f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą,
g) gromadzenie własnych funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców
dla wspierania działalności szkoły, a także zasad użytkowania tych funduszy,
h) zapewnienie 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,
 uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego
postępów lub trudności,
 znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci,
 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

III.

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców
klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców, składającą się
z trzech osób (przewodniczący, skarbnik, sekretarz).
3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:
a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady
Rodziców oraz
b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący Radę Rodziców.
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie
zwoływane jest raz w czasie kadencji Rady.
6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 15 członków.
7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek komisji powinien
być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze
spośród innych rodziców dla wykonania określonych zadań.

9. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30
września ostatniego roku kadencji.
10. Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których
dzieci opuściły szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków
Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.
11. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na
wniosek Klasowych Rad Rodziców z co najmniej 10 klas, na wniosek dyrektora
szkoły, rady pedagogicznej złożony do Prezydium Rady.
12. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na miesiąc. Na posiedzenie
Prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, wicedyrektora ds. wychowawczych,
pedagoga szkolnego i inne osoby.
13. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,
Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.
IV.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.
Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu danego organu.

V.

Wybory do organów Rady Rodziców.
Wybory do Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu
jawnym.
Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu.
Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
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Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:
a) ze składek rodziców,
b) z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się
Prezydium Rady,
c) dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na
plenarnym zebraniu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej
szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega
indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego z rodziców.
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Klasowa Rada
Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub
obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa Rada
Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których
sytuacja materialna jest bardzo trudna.
Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza
Wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzonego przez Prezydium
Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki
rodzicielskiej na następujące cele:
dofinansowanie imprez klasowych,

b) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania
dożywiania, odzieży, podręczników,
c) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym zgodnie
z corocznym kalendarzem imprez,
d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
f) inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły,
g) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości
Rady Rodziców.
VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję szkoły lub
podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – Prezydium Rady
Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora
szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać
wyczerpujących odpowiedzi.
2. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego
z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia
wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Prezydium Rady Rodziców ma
prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.
3. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium 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.

