REGULAMIN RADY RODZICÓW
§1.
POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Rodzice współpracują ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców
Rada Rodziców jest autonomicznym organem szkoły stanowiącym
reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców utworzona jest z przedstawicieli rad klasowych uczniów
uczęszczających do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza.
3. Rada Rodziców jest samorządnym organem rodziców uczniów,
współdziałającym z Dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem
uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami
i instytucjami wspomagającymi realizację zadań szkoły.

§2.
CELE WSPÓŁPRACY
1. Spójne oddziaływanie na młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie
nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi,
2. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole,
rodzinie i środowisku.
3. Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki,
organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zasadami dla szkoły i
rodziców.
4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach
opiekuńczo–wychowawczych rodziny.
5. Pozyskiwanie rodziców do współpracy w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki.
6. Partycypowanie w pracach inwestycyjnych i remontowych szkoły.

§3.
UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW
1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej poprzez
Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw.
2. Rady klasowe występują do Rady Pedagogicznej poprzez Radę Rodziców.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o
zasadach ich wydatkowania.
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4. Członkowie Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady
pedagogicznej i zespołów wychowawczych – za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej.

§4.
ZADANIA RADY RODZICÓW
1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły.
2. Pomoc w organizacji pracy szkoły.
3. Współudział w opiniowaniu i realizacji programów wychowania oraz zadań
opiekuńczych i profilaktycznych szkoły.
4. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym działającym na terenie szkoły.
5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla szkoły.
6. Opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o kolejny stopień awansu zawodowego.
7. Wyrażanie opinii dotyczącej pracy szkoły na wniosek Starostwa
Powiatowego w Oławie lub Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

§5.
TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA
ORAZ SKŁAD RADY RODZICÓW
1.
2.

3.
4.
5.

Rada Klasowa rodziców wybierana jest przez zebranie rodziców uczniów
klasy.
Szkolna Rada Rodziców jest wybierana na ogólnym zebraniu Rad
Klasowych Rodziców. Skład Rady jest ośmioosobowy: przewodniczący,
zastępca przewodniczącego sekretarz, skarbnik, 1 członek oraz
trzyosobowa komisja rewizyjna; przewodniczący komisji i 2 członków.
O podziale funkcji decydują rodzice wybrani w skład Rady Rodziców.
Kadencja Rady Rodziców może trwać dłużej niż 1 rok.
Ogólne zebranie członków rad klasowych rodziców może w uzasadnionych
przypadkach odwołać szkolną Radę Rodziców.
W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor lub
wyznaczony przez niego przedstawiciel.
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§6.
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
PRZEZ RADĘ RODZICÓW
1.
2.

3.

Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał przy udziale co
najmniej 2/3 członków rady.
Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym
interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie do
dwóch tygodni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania
w sprawie będącej przedmiotem spornej uchwały.
W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor szkoły mogą odwołać się
do Organu Prowadzącego – tj. Starostwa Powiatowego w Oławie.

§7.
FUNDUSZE RADY RODZICÓW
1.
2.

Fundusz Rady Rodziców pochodzi z dobrowolnych składek rodziców oraz
z dochodów osiąganych przez r\Radę i dotacje.
Szkolna Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskiwania
środków wspierających pracę szkoły. Działalność tę Rada prowadzi
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§8.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ
RADY RODZICÓW
1.

2.

Działalność Rady Rodziców zwłaszcza wydatkowanie funduszy –
kontroluje komisja rewizyjna powoływana na ogólnym zebraniu Rad
Klasowych Rodziców.
Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne
zebranie rad klasowych, które w szczególności akceptuje sprawozdania
Rady Rodziców i komisji rewizyjnej.
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ANEKS NR 1 DO REGULAMINU RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA
W JELCZU-LASKOWICACH.
Na podstawie art.53 i 54 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw, zawartych w Dz. U
z dnia 9 maja 2007r Nr 80, poz. 542, wprowadza się następujące zmiany do
Regulaminu Rady Rodziców:
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół uczniów od klas I do IV.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych.
3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym ( we
wrześniu) zebraniu rodziców, na którym wychowawca zapoznaje ogół
rodziców uczniów swojej klasy z zadaniami Rady ( na podstawie
obowiązkowych przepisów),
4. Przedstawiciela swojej klasy do Rady Rodziców rodzice wybierają w tajnym
głosowaniu. Wybór następuje większością głosów.
5. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( ojciec lub matka).
6. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły
deklarację do pracy w charakterze członka Rady Rodziców.
7. Wychowawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić dyrektora o wynikach
wyborów w kolejnym dniu roboczym, po zebraniu.
8. Rada Rodziców uchwala regulamin w swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz
przedstawicieli do rad oddziałowych.
9. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,
organu prowadzącego szkołę oraz do organu sprawujące nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
10. Do kompetencji Rady Rodziców należą:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczego i programu profilaktyki,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania w szkole.
12. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z Radę Pedagogiczną w sprawie
programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala
dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Organem Sprawującym Nadzór
Pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną.
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