
                                                                                                 Załącznik Nr 2 do Statutu szkoły
                                                                                                        z dnia 15 marca 1999r.

REGULAMIN  RADY   RODZICÓW

PRZY   SZKOLE   PODSTAWOWEJ im. JANINY PORAZIŃSKIEJ 

w   STYRZYŃCU

§ 1

W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację  rodziców uczniów.

§ 2

Rada  rodziców  współdziała  z  dyrektorem  szkoły,  radą  pedagogiczną,
samorządem uczniowskim i organami nadzorującymi szkołę.

§ 3

Celem rady rodziców jest:

1. Reprezentowanie  ogółu  rodziców  szkoły  oraz  podejmowanie  działań
zmierzających  do  doskonalenia  statutowej  działalności  szkoły,  a  także
wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem rady rodziców jest  działanie  na  rzecz  opiekuńczej
funkcji szkoły.

§ 4

Zadaniem rady rodziców jest:

1. Pomoc w doskonaleniu organizacji  i warunków pracy szkoły,

2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a
także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

3. 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,
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- uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat  swego
            dziecka, jego postępów i trudności,

-  znajomości regulaminu ocenienia, klasyfikowania i promowania 
             uczniów,

- uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 
            dzieci,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, określanie 
            struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

§ 5

Do kompetencji rady rodziców należą:

1. Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1) Programu  wychowawczego  szkoły  obejmującego  wszystkie  treści  i
działania  o  charakterze  wychowawczym  skierowane  do  uczniów,
realizowanego przez nauczycieli,

2) 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;

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  
     lub wychowania szkoły;

3. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 
    podręczników;

4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 6

Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie
    rodziców klasy /oddziału/.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” 
     składającą się z trzech osób:

     - przewodniczącego,
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     - skarbnika,

     - sekretarza.

3. W skład szkolnej rady rodziców  wchodzi  po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych,  wybranych  w  tajnych  wyborach  przez  zebranie  rodziców
uczniów danego oddziału.

4. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:

- prezydium /zarząd/ rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący 
            pracami rady rodziców,

- komisję rewizyjna – organ kontrolny rady rodziców.

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zabranie rodziców.
    Zebranie jest zwoływane raz  w czasie kadencji rady.

6. Prezydium rady rodziców składa się z :

- przewodniczącego,

- wiceprzewodniczącego,

- sekretarza,

- skarbnika.

7. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej
wybierają przewodniczącego, zastępcę  przewodniczącego i jednego członka na
pierwszym swoim posiedzeniu.

8. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok..
    Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 
    szkolnym. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 7

Wybory do organów rady rodziców.

1. Wybory do rady rodziców i do  klasowej rady rodziców odbywają się w
głosowaniu tajnym.

2. Wybory  do  prezydium  i  do  komisji  rewizyjnej  odbywają  się  w
głosowaniu jawnym.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
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4. Przy  równej  liczbie  uzyskanych  głosów  zarządza  się  ponowne
głosowanie.

5. Nowo  wybrane  organy  mają  obowiązek  ukonstytuowania  się  na
pierwszym swoim zebraniu.

§ 8

Zadania prezydium rady rodziców.

    1. Prezydium rady rodziców:
 
                  - kieruje całokształtem prac rady,

                  - koordynuje pracę rad klasowych,

                 -  podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowo-gospodarczej,

       - informuje rodziców o swojej działalności.
   
   2. Prezydium rady rodziców zwołuje plenarne posiedzenie rady rodziców nie 
      rzadziej  niż raz w roku szkolnym.

3. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie
na  wniosek  klasowych  rad  rodziców  z  co  najmniej  2  klas,  na  wniosek
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej złożony do prezydium rady.

4. Posiedzenia prezydium rady rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż dwa razy w roku.

5.  Posiedzenia  prezydium rady są  protokołowane w książce protokołów rady
rodziców, za którą ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 9

Gromadzenie i wydatkowanie funduszy rady rodziców.

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności 
    szkoły z następujących źródeł:

- ze składek rodziców,

- z wpłat osób fizycznych, organizacji i fundacji, do których zwróci się 
            prezydium rady,
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- z dochodowych imprez organizowanych przez  radę rodziców dla 
            rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

- z działalności gospodarczej

- z innych źródeł.

2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego
na  plenarnym  zebraniu  rodziców  klas.  Propozycję  wysokości  składki
przedstawia  dla  całej  szkoły  prezydium  rady  rodziców.  Ustalona  wysokość
składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z
rodziców.

3.  Jeżeli  do  szkoły  uczęszcza  więcej  dzieci  tych  samych  rodziców.  Rada
klasowa rodziców może wyrazić  zgodę na wnoszenie składki tylko za jedno
dziecko lub obniżenie składki na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa
rada  rodziców  może  też  całkowicie  zwolnić  od  wnoszenia  składki,  tych
rodziców których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub
zwolnienie z jej wnoszenia wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w
tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.

4.  Wydatkowanie  środków  rady  rodziców  odbywa  się  na  podstawie
„Preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny” zatwierdzonego
każdorazowo przez prezydium rady rodziców.

5.  Wydatkowanie  środków  pochodzących  ze  składek  rodziców  odbywa  się
następująco:

   a.  ustalony przez radę rodziców odpowiedni procent środków zebranych przez
        rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców.
     Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu odejmuje z upoważnienia 
     zebrania rodziców klasy klasowa rada rodziców w porozumieniu 
     z wychowawcą  klasy.

Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to:
- dofinansowanie imprez klasowych,

          - wycieczki i biwaki,
          - wycieczki i biwaki,
          - upiększenie izby klasowej,
          - inne wydatki na rzecz całej klasy.

    b.  Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazana 
        do dyspozycji prezydium rady rodziców.

    c.  Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki
        rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
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        - pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci
          sfinansowania dożywiania , odzieży , podręczników,

        - dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 
           jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, 
           finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, itp.,

        - sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

       - nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów 
         artystycznych i sportowych,

       - zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

       - wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości 
          i rachunkowości rady rodziców.

6. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż 
    składka rodzicielska:
       - dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 5 c,

      - finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej
        pracowni, gabinetu, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja
        urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

      - przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej 
        formy działalności gospodarczej,

       - lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach 
         terminowych lub w postaci zakupu akcji.
   7. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może być w części zależny 
      od życzeń, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające 
      środki na rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady
     rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody 
     ofiarodawców.

§ 10

Podejmowanie uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.  

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.
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3. Uchwały są protokołowane w książce protokółów rady rodziców szkoły.
Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.
Za  książkę  protokółów  rady  rodziców  i  jej  prawidłowe  prowadzenie
odpowiada sekretarz prezydium rady.

§ 11

Postanowienia końcowe.

  1. Rada rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację 
       uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej  
       określonych   w § 4 i § 5  niniejszego regulaminu.

    2. W przypadku nierespektowania tych uprawnień 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 kierowników pozostałych organów
        szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

     3. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, 
         wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej 
        oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie – 
       prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu 
       do organu prowadzącego szkołę.

    4. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, 
        jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swoich funkcji 
        przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru 
        postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały 
       według procedury ustalonej w  § 11.

§ 12

Regulamin   Rady  Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej  w  Styrzyńcu
zatwierdzono uchwalą na zebraniu w dniu 14 września 2007 roku.

                                                           Przewodniczący Rady Rodziców
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