REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
PAKOSŁAWIU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje uchwalony na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§2
1. Rada Rodziców jest jedynym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim
oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§3
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor
szkoły.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców
uczniów danego oddziału, jako pierwszy wybierany jest przewodniczący Rady Oddziału, staje się on
automatycznie przedstawicielem do Rady Rodziców
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do Rad Oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
przeprowadza wychowawca oddziału.
§4
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów zarządu Rady Rodziców:
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku
szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania
przewodniczącego Rady Rodziców.

3. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego
Zastępcę i Skarbnika, którym może być osoba spoza jej składu. Wybory mogą być jawne, o wyborze
decyduje większość głosów.
4. W posiedzeniu Rady Rodziców, na zaproszenie Przewodniczącego, może brać udział z głosem
doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
5. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
6. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.
Rozdział IV
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
§5
1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły.
3. Rada Rodziców opiniuje działalność stowarzyszeń w szkole, dyrektor szkoły zezwala na działanie
stowarzyszenia w szkole, o ile rada rodziców wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.
4. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
z wnioskami i opiniami może występować do:
a) dyrektora szkoły,
b) samorządu uczniowskiego,
c) organu prowadzącego szkołę,
d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
5. Rada Rodziców wyraża opinie i podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji, projekt opinii lub
uchwały przedkłada Radzie jej przewodniczący lub dyrektor szkoły.
6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny
szkoły.
7. Program, o którym mowa w punkcie 6 obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,
przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej
społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z
radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym
mowa w pkt 6, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
10. Rada Rodziców wybiera ze swego składu przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora.
11. Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły w sprawie powołania Rady Szkoły.
12. Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o nadanie szkole imienia.
13. Przedstawiciel Rady Rodziców może uczestniczyć w pracach zespołu powypadkowego powołanego
przez dyrektora szkoły.
14. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły.
15. Zasady wydatkowania funduszu określone są w niniejszym regulaminie.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał, wyrażania opinii, dokumentowanie pracy Rady Rodziców
§6
1. Rady Rodziców podejmuje, w ramach swoich kompetencji, uchwały.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków je składu.
3. Projekt uchwały przedkłada Radzie jej przewodniczący.
4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje przewodniczący.
5. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i
podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie przedmiotu uchwały.
6. Z zebrania Rady sporządza się protokół, który w szczególności zawiera:
a)
numer i datę zebrania,
b)
numery podjętych uchwał,
c)
stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum
d)
zatwierdzony porządek zebrania,
e)
przebieg zebrania,
f)
podjęte uchwały i wnioski,
g)
wyrażone przez radę opinie,
h)
podpisy przewodniczącego i protokolanta.
7. Opinia Rady Rodziców jest wyrażona w postaci stwierdzenia „pozytywna” lub „negatywna”, poza
stwierdzeniem ogólnym opinia może zawierać uzasadnienie.
8. Rada Pedagogiczna wyrażoną przez siebie opinię zapisuje w księdze protokołów.
9. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku kalendarzowego
10. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się do księgi protokołów.
11. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają: wszyscy rodzice, upoważnieni pracownicy
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,przedstawiciele organu prowadzącego.

Rozdział VI
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§7
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.
2. Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
3. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a)
poprawę bazy materialnej szkoły,
b)
wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c)
wycieczki szkolne,
d)
imprezy szkolne,
e)
nagrody, stypendia

f)
zapomogi,
g)
obsługę finansową Rady Rodziców,
h)
pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i)
pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
4. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
a)
przewodniczący,
b)
skarbnik.
5 Rada Rodziców wybiera ze swego składu doraźną Komisję Rewizyjną, która raz w roku (czerwiec)
dokonuje kontroli zasad gospodarowania finansami Rady Rodziców, z posiedzenia Komisji sporządza się
protokół, który zawiera w szczególności zestawienie wpływów i wydatków.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§8
1. Kadencja Rady Rodziców trwa od wyborów do wyborów, wybory do Rady Rodziców przeprowadza się
do końca września każdego roku.
2. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej „Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Pakosławiu”.
3. Przewodniczący Rady Rodziców używa pieczęci podłużnej „Przewodniczący Rady Rodziców w
Pakosławiu”.

