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Regulamin określa cele, zadania i organizację rady rodziców w szkole.

Cele i zadania rady rodziców:

Cele:
 Zapewnienie współpracy ze szkołą.
 Prezentowanie wobec nauczycieli i władz szkoły opinii rodziców w istotnych
sprawach dotyczących szkoły.
 Współdziałanie z dyrektorem

szkoły i radą pedagogiczną w zaznajomieniu

rodziców z programem wychowania i opieki w szkole.
 Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej.

Zadania i kompetencje:
 Organizowanie rodziców do realizacji programu szkoły.
 Dokonywanie analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska.
 Pomoc w różnych pracach na rzecz szkoły.
 Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły, podejmowanie prac służących
zwiększeniu funduszu szkoły.
Współpraca z dyrektorem szkoły:
 zapoznanie z programem, organizacją i warunkami realizacji programu nauczania,
 współdziałanie z dyrekcją szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia pełnej
realizacji obowiązku szkolnego dzieci,
 wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.
Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły:
 pomoc szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych,
 pomoc w organizacji dożywiania uczniów,
SKŁAD I STRUKTYRA RADY RODZICÓW:
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie
rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składająca się z
trzech osób, zwaną dalej radą oddziałową,
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAŁĘCZYNIE

Strona 2

REGULAMIN RADY RODZICÓW
3. W

skład

rady

rodziców

Załącznik nr 2
wchodzi

po

jednym

przedstawicielu

rad

oddziałowych wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału,
1. w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
2. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym,
4. Plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie w drodze
głosowania,
zwykłą większością głosów prezydium, w składzie:
 przewodniczący,
 sekretarz,
 skarbnik.
5. Sposób głosowania ustala komisja skrutacyjna
6. Kadencja rady rodziców trwa l rok. W przypadku rezygnacji członka prezydium
przeprowadza się wybory uzupełniające.

Zadania przewodniczącego:
Kierowanie całokształtem prac rady.


opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok,



zwoływanie i prowadzenie zebrań rady,



kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą.

Zadania sekretarza:
 opracowanie harmonogramu prac i zebrań rady,
 organizacyjne przygotowanie zebrań.

Zadania skarbnika:
 Prowadzenie całokształtu działalności finansowo gospodarczej.

Zadania prezydium:
Koordynowanie działalności rad oddziałowych.
1. Zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy rady rodziców.
2. Zwoływanie zebrań (nie rzadziej niż l raz w półroczu).
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3. Dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo - gospodarczej.
Kompetencje stanowiące rady rodziców
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
szkoły,
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki,
 uchwalanie regulaminu swojej działalności,
 uchwalenie wysokości dobrowolnych składek

Kompetencje opiniodawcze rady rodziców
1. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora,
2. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół,
3. możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
5. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju,
6. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu,
7. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego.

Podpisy rady rodziców:
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