REGULAMIN RADY RODZICÓW
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Rozdział I.
§1. PODSTAWA PRAWNA
1.
2.
3.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm. art. 53 i 54).
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.
Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia
regulaminu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu
rodziców, której pełna nazwa brzmi:
RADA
RODZICÓW
PRZY
ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W PRZYROWIE.
W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest Radą.
2. Celem działalności Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
szkoły w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły,
organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
1.

§3. WEWNĘTRZNA STRUKTURA I TRYB PRACY RADY
1.
2.

3.

4.

5.

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne, zwoływane 1 raz w roku
w miesiącu kwietniu.
Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców
uczniów danego oddziału szkoły, które wybiera spośród siebie radę oddziałową
rodziców.
W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców szkoły,
wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 7 osobowe
Prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady (przewodniczącego,
dwóch zastępców – jeden przedstawiciel szkoły podstawowej i jeden przedstawiciel
gimnazjum, 2 sekretarzy, 2 członków) oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną, jako
organ kontrolujący.
Prezydium Rady Rodziców:
1) opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców,
2) w każdym roku szkolnym do 30 września opracowuje i przedkłada do
akceptacji Rady plan pracy na dany rok szkolny,
3) zwołuje zebrania Rady,
4) może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków
Rady do wykonywania określonych zadań,
5) zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców
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6. W każdym roku Prezydium Rady sporządza sprawozdanie z działalności finansowej i
przedstawia je ogółowi rodziców.
ROZDZIAŁ III

§2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Rada Rodziców może ustanowić odznaki, wyróżnienia, dyplomy i przyznawać
je wyróżniającym się uczniom, nauczycielom oraz sojusznikom szkoły.
Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste
uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Do rozliczeń finansowych Rada Rodziców używa pieczęci z napisem:
RADA RODZICÓW
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
Wszelką korespondencję Rady Rodziców podpisuje przewodniczący Rady bądź
upoważniony do niego członek Prezydium.
Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje
zmian przygotowuje Prezydium Rady i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich
jej członków.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 października 2013 r.
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