REGULAMIN
Rady Rodziców przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21
im. ks. Jana Twardowskiego
w Radomiu
(po zm. z dn. 8-03-2011r.)

ROZDZIAŁ I
Art. 1.
Na podstawie podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi
zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu w szkole działa RADA
RODZICÓW.
Art. 2.
Regulamin określa cele, zadania i strukturę Rady Rodziców oraz Rad Oddziałowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Rady Rodziców
Art. 3.
Rada Rodziców jest organizacją społeczną powołaną do reprezentowania ogółu
rodziców i opiekunów uczniów Szkoły.
Art. 4.
Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem i innymi organami Szkoły oraz z
władzami oświatowymi we wszystkich sprawach Szkoły.
Art. 5.
Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji
Szkoły.
Art. 6.
Rada Rodziców współdziała z rodzicami i nauczycielami w celu :
 prawidłowego realizowania funkcji wychowawczej przez rodzinę,
 podnoszenia kultury pedagogicznej oraz poziomu nauczania,
 rozwiązywania problemów wychowawczych,
 inspirowania i integrowania działań na rzecz Szkoły,
 popularyzacji zadań i planów dydaktyczno-wychowawczych Szkoły,
 angażowania rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,
 gromadzenie funduszy wspierających realizację celów.
Art. 7.
W zakresie realizacji celów Rada Rodziców może współpracować z innymi radami
na odrębnie ustalonych zasadach.
Art. 8.
Do zadań Rady Rodziców należy:
1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,



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 projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
4. opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub
inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
5. opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Rady Rodziców

Art. 9.
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym jest Rada Oddziałowa składającą się z 3
do 5 osób.
2. Radę Oddziałową wybiera ogólne zebranie rodziców i opiekunów uczniów danego
oddziału wskazując przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja Rady Oddziałowej trwa rok szkolny.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
5. Zebranie rodziców i opiekunów uczniów danego oddziału w głosowaniu tajnym
wybiera spośród rodziców Rady Oddziałowej przedstawiciela do Rady Rodziców.
6. Przedstawiciele wszystkich Rad Oddziałowych Szkoły tworzą Radę Rodziców.
7. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie organy:
a. Zarząd Rady Rodziców - jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady
w składzie 3 osób, w tym: przewodniczący, zastępca i sekretarz;
b. Komisję Rewizyjną - jako organ kontrolny Rady Rodziców w składzie 2 osób,
w tym przewodniczącego.
8. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

Art. 10.
Do wykonania określonych zadań Zarząd Rady Rodziców może powoływać komisje
robocze
spośród swoich
członków,
członków Rady Rodziców oraz
spośród
rodziców
i opiekunów uczniów Szkoły.
Art. 11.
1. Do głównych zadań Zarządu należy:
 bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym
gospodarka finansowa Rady,
 wykonywanie uchwał Rady,
 nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
 zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady,

 reprezentowanie Rady Rodziców w komisji konkursowej na stanowisko
Dyrektora Szkoły.
2. Zarząd reprezentuje Radę oraz ogół rodziców i opiekunów uczniów Szkoły wobec
Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
3. Zarząd Rady Rodziców jest upoważniony do dysponowania rachunkiem
bankowym
oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Rady
Rodziców.
4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują
dwaj członkowie Zarządu .
Art. 12.
W przypadku rezygnacji członka Rady Rodziców z pełnionej funkcji na jego miejsce
wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu rodziców oddziału. Skład Zarządu Rady
Rodziców i Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na najbliższym plenarnym
posiedzeniu Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ IV
Tryb podejmowania uchwał i wyborów
Art. 13.
Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy regulaminowego składu danego organu.
Art. 14.
Posiedzenia Rady Rodziców i jej Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są
protokołowane.
Art. 15.
Wybory do: Rady Oddziałowej, Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej są
jawne. Tajność głosowania może uchwalić każdy organ podczas zebrania
wyborczego.
Art. 16.
Liczba kandydatów do danego organu musi być co najmniej równa liczbie ustalonych
w nim miejsc. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
Art. 17.
1. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość ( 50% plus 1 ) głosów
uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
2. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.
Art.18.
Wprowadza się następujący porządek plenarnego zebrania sprawozdawczowyborczego Rady Rodziców:
1. wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, Komisji Regulaminowej, Komisji
Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Wybory do tych funkcji są jawne,
2. ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie
prawomocności zebrania,
3. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
4. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie)
absolutorium ustępującemu organowi,
5. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
6. wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji,
7. dyskusja programowa,

8. uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
9. przypomnienie przez Komisję Regulaminową zasad wyborczych oraz ustalenie
listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,
10. wybory nowych organów Rady Rodziców,
11. ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
12. wolne głosy i wnioski.

ROZDZIAŁ V
Ramowy plan pracy Rady Rodziców
Art. 19.
Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Zarząd nie rzadziej niż
raz
w roku szkolnym.
Art. 20.
Zebranie plenarne może być zwołane na wniosek Zarządu, Rad Oddziałowych z co
najmniej 3 klas, Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
Art. 21.
Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy na semestr. Na posiedzenia
Zarząd może zaprosić Dyrektora Szkoły i inne osoby.
Art. 22.
Komisja Rewizyjna dokonuje raz w ciągu roku szkolnego kontroli działalności
poszczególnych organów z punktu widzenia zgodności z przepisami i uchwałami
Rady oraz prawidłowej gospodarki majątkiem Rady.
Art. 23.
Komisja Rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Rady
Rodziców, Rady Oddziałowej, Dyrektora Szkoły lub dowolnej grupy rodziców liczącej
nie mniej niż 10 osób - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Art. 24.
Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Zarządowi, Dyrektorowi
Szkoły oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
Art. 25.
Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
1. ze składek rodziców i opiekunów uczniów Szkoły,
2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
3. z imprez organizowanych przez Szkołę, Radę Rodziców, rodziców i społeczność
lokalną w środowisku szkolnym,
4. dochody z innych źródeł.
Art. 26.
Wysokość składki rodziców uchwala się na początku każdego roku szkolnego
na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Składka jest dobrowolna i płatna
jednorazowo lub w ratach.
Art. 27.

Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci z tej samej rodziny, dopuszcza się
wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na
wszystkie dzieci danych rodziców lub opiekunów.
Art. 28.
Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza
wydatków Rady Rodziców na rok szkolny …”.
Art. 29.
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.
1. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki na następujące cele:
 pomoc materialna dla dzieci w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży
lub podręczników,
 dofinansowanie szkolnych konkursów, imprez i zabaw,
 sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych,
sportowych,
 sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego
lub sportowego Szkoły, zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu
technicznego,
 wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości
i rachunkowości Rady Rodziców,
 finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni
lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia Szkoły, renowacja urządzeń
sportowo-rekreacyjnych itp.,
 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.
2. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od zaleceń
osób
lub organizacji wpłacających środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku
Zarząd nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody
ofiarodawców.

Art. 30.
Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
1. Dyrektor, nauczyciele i opiekunowie organizacji wewnątrzszkolnych, w tym kół
zainteresowań, artystycznych i sportowych,
2. Rady Oddziałowe,
3. Samorząd Uczniowski,
4. rodzice lub prawni opiekunowie.
Art. 31.
Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia
księgowości
oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym
preliminarzem – upoważnia się skarbnika Rady Rodziców lub zatrudnia się fachową
siłę księgową. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zawiera Zarząd Rady
Rodziców, opracowując jego zakres czynności i odpowiedzialności.
Art. 32.

Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy
dotyczące finansów wykonawczych do tej ustawy.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
Art. 33.
Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
Art. 34.
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. ks. Jana
Twardowskiego w Radomiu oraz posiada numer konta bankowego.
Art. 35.
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

