REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY NR 34
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
NR 4 W KRAKOWIE

Postanowienia ogólne
§1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 Zespole

-

należy

przez

to

rozumieć

Zespół

Szkolno-Przedszkolny

nr 4 w Krakowie,
 Statucie - należy przez to rozumieć Statut szkoły,
 Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu,
 Radzie - należy przez to rozumieć a e o ziców Szkoły,


a zie O

ziałowej - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ, wybierany

przez ro ziców uczniów anej klasy,
 Przewo niczącym, Wiceprzewo niczącym, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez
to rozumieć odpowiednio przewo niczącego, wiceprzewo niczącego, sekretarza
i skarbnika a y o ziców,
 Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium a y o ziców.
2.

a a

o ziców, zwana alej „ a ą” jest społecznym organem, reprezentującym

ogół ro ziców i opiekunów uczniów Szkoły Po stawowej nr 34 przy Zespole Szkolno
- Przedszkolnym nr 4.
3.

a a współpracuje z Dyrektorem, a a Pedagogiczna, Samorzą em Uczniowskim,

organizacjami, ziałającymi w ZSP oraz z o powie nimi wła zami, instytucjami,
placówkami, innymi ra ami ro ziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz
efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczego
oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów.
4.

a a

ziała na po stawie ustawy z

nia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych
do tych ustaw, statutu szkoły niniejszego regulaminu. Zadaniem Rady jest
pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności ro ziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i za ań szkoły.

Cele i zadania Rady
§2
1. Po stawowym celem

a y jest reprezentowanie interesów ro ziców uczniów

szkoły poprzez po ejmowanie ziałań, jako organ Zespołu, wynikających z prawa
oświatowego, Statutu szkoły i niniejszego

egulaminu oraz wspieranie Dyrektora,

nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz obra uczniów.
2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 pobu zenie aktywności i organizowanie różnoro nych form ziałalności na rzecz
rozwoju Zespołu,
 zapewnienie ro zicom wpływu na

ziałalności Zespołu poprzez wyrażenie

i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Zespołu, organowi prowa zącemu
i organowi sprawującemu na zór pe agogiczny stanowisk i opinii w sprawach,
związanych z ziałalnością Zespołu,
 formułowanie opinii w sprawach przewi zianych przepisami prawa oświatowego
oraz Statutu,
 finansowe i organizacyjne wspieranie ziałalności statutowej Zespołu,
 wspieranie ziałalności Samorzą u Uczniowskiego,

 współpraca z Dyrektorem i nauczycielami Zespołu w celu po niesienia jakości
ich pracy.

Struktura i zasady wyboru Rady
oraz jej organów wewnętrznych
§3
1. Po stawowym ogniwem organizacji ogółu ro ziców Szkoły jest Zebranie
klasowe.
2. Zebranie

klasowe

wybiera

spośró

z nieograniczonej liczby kan y atów

siebie,
a ę O

w

tajnych

wyborach,

ziałowa, skła ająca się z co

najmniej 3 osób.
3. Zebranie klasowe, po czas którego

okonuje się wyboru

a y O

ziałowej,

prowa zi ro zic, wybrany w głosowaniu jawnym, jako Przewo niczący Zebrania
klasowego.
4. Kan y atów o

a y O

ziałowej zgłaszają rodzice, uczestniczący w Zebraniu

klasowym. Do zgłoszenia kan y atury osoby nieobecnej na Zebraniu klasowym
należy ołączyć jej pisemna zgo ę.
5. Dla przeprowa zenia wyborów Zebranie klasowe wybiera, co najmniej
dwuosobowa Komisje Skrutacyjna, w skła
kan y ujące o a y O

której nie mogą wcho zić osoby

ziałowej. W celu przeprowa zenia tajnego głosowania

Komisja Skrutacyjna sporządza karty

o głosowania, rozdaje je rodzicom

z zachowaniem zasady reprezentatywności ro ziców, oblicza ilość głosów
o

anych na poszczególnych kan y atów, sporządza protokół z przebiegu

głosowania i ogłasza wyniki wyborów.
6. Wybór następuje zwykła większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście
do głosowania głosujący wskazał nie więcej kan y atów niż liczba członków
a yO
7. Sprawy

ziałowej przewidzianych do wybrania.
związane

z

procedura

wyborcza

nieuregulowane

w

niniejszym

Regulaminie rozstrzyga Zebranie klasowe.
8. W skła Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad O

ziałowych wskazanych

przez Zebranie klasowe.
9. O wołanie członka

a y może nastąpią w czasie każdego Zebrania klasowego

w przypa ku rezygnacji z członkostwa w

a zie lub na pisemny wniosek 1⁄4

liczby ro ziców uczniów klasy, zwykła większością głosów w głosowaniu tajnym,
z

zachowaniem

zasady

reprezentatywności

ro ziców,

przy

obecności

co najmniej połowy ro ziców, uprawnionych o głosowania.

§4
Rada może tworzyć komisje i zespoły za aniowe o charakterze opiniująco doradczym.

§5
a a

o ziców jest organem niezależnym o

Dyrektora szkoły,

ziałającym

samodzielnie.

§6
Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, najpóźniej do 20 września każdego roku
szkolnego.

§7
1. Rada na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu
jawnym:



Prezydium,



Komisję ewizyjną.

2. Jeśli a a nie z ecy uje się na powołanie Komisji ewizyjnej, jej kompetencje
przejmuje Prezydium.

§8
PREZYDIUM
1. W skła Prezy ium wcho zi:
 Przewo niczący,


Zastępca Przewo niczącego,



Sekretarz,



Skarbnik,



1 - 3 Członków.

2. Jeśli w czasie ka encji członek Prezy ium

a y zrezygnuje ze swojej funkcji,

członkowie a y o ziców mogą wybrać spośró siebie nowego kan y ata, celem
uzupełnienia skła u Prezy ium.

§9
1. W skła Komisji ewizyjnej wcho zą:


Przewo niczący,



Sekretarz,



1 - 3 Członków.

§ 10
1. Przewo niczący a y organizuje prace a y, zwołuje i prowa zi posie zenia a y.
Zastępca Przewo niczącego Rady przejmuje obowiązki Przewo niczącego w czasie
jego nieobecności.
2. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentacje a y i protokołowanie jej posie zeń.
3. Skarbnik

a y o powia a za prawi łowa gospo arkę funduszami, gromadzonymi

przez Rade.
4. Prezydium reprezentuje

a ę i ogół ro ziców uczniów szkoły wobec Dyrektora

i innych organów Zespołu oraz na zewnątrz.
5. W imieniu Rady dokumenty, skutkujące zobowiązaniami finansowymi, po pisują
waj

członkowie

Prezy ium:

Przewo niczący

lub

Wiceprzewo niczący

oraz Skarbnik lub Sekretarz.

§ 11
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:


realizacji uchwał po ejmowanych przez a ę o ziców,



gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.

2. Prezy ium skła a

a zie

o ziców coroczne sprawoz anie ze swej

ziałalności.

Następuje to podczas ostatniego w roku zebrania Rady, najpóźniej jednak podczas
pierwszego zebrania Rady w kolejnym roku szkolnym.

§ 12
1.

a a

ziała poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie z ich

kompetencjami.
2. Zebrania zwyczajne Rady o bywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
Zebranie

a y zwołuje Przewo niczący z własnej inicjatywy bądź jego zastępcy,

na wniosek 1⁄4 członków a y o ziców, na wniosek a y Pe agogicznej oraz na
wniosek Dyrektora z tym, że pierwsze zebranie zwołuje

otychczasowy

Przewo niczący nie później niż do 20 września danego roku szkolnego.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków
Rady co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie na zwyczajne
po zawia omieniu członków a y najpóźniej na dwa dni przed terminem zebrania.
5. Tryb zwoływania zebrań Prezy ium, Komisji

ewizyjnej i

a

O

ziałowych

określają te organy.
6. Uchwały

a y, Prezy ium, Komisji ewizyjnej i

a O

ziałowych po ejmowane

są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby
ich członków.
7. Zebrania Rady są protokołowane.
8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać u ział, z głosem
doradczym, zaproszone osoby.
9. W zebraniu a y, zwołanym na wniosek Dyrektora, uczestniczy on z mocy prawa.

Kompetencje Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej
§ 13
1. Kompetencje Rady określają zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i aktów
wykonawczych do tych ustaw.
2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) występowanie we wszystkich sprawach,

otyczących Zespołu,

o Dyrektora

oraz pozostałych organów Zespołu, a także do organu prowa zącego i organu,
sprawującego na zór pe agogiczny,
b) uchwalanie, w porozumieniu z Rada Pedagogiczna, programu wychowawczego
Zespołu i programu profilaktyki,
c) opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu skła anego przez Dyrektora,
d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania,
e) opiniowanie możliwości po jęcia w Zespole

ziałalności przez stowarzyszenie

lub inna organizacje, w szczególności organizacje harcerska,
f) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli w związku z ubieganiem się przez
nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
i dyplomowanego,
g) występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie Zespołu je nolitego stroju oraz u ział w określeniu
wzoru tego stroju,
h) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
i) wybór prze stawicieli ro ziców

o

a y Zespołu, komisji oraz innych ciał,

których przepisy przewi ują u ział prze stawicieli ro ziców uczniów Zespołu,
j) wybór prze stawiciela a y o komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
k) zatwierdzanie

rocznego

sprawozdania

finansowego

Rady

po

zbadaniu

sprawozdania przez Komisje Rewizyjna i przedstawieniu przez nią opinii w tej
sprawie,
l) uchwalanie propozycji wysokości skła ek ro ziców uczniów szkoły.

§ 14
1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej
zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 13 ust. 2 pkt b, e – l.
2. Do podstawowych za ań Prezydium należy:
 bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym
gospodarka finansowa Rady,


realizacja preliminarza Rady,



wykonywanie uchwał a y,



koordynowanie prac a O



na zór na pracami, komisji powołanych przez a ę,



zatru nianie osób (zlecanie usług), niezbędnych do realizacji za ań Rady.

ziałowych,

§ 15
1. Komisja Rewizyjna jest organem, sprawującym kontrole nad

ziałalnością

Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu

ziałalności finansowej

Prezydium pod względem zgo ności z obowiązującymi przepisami,
 prze stawianie

a zie

informacji

i

wniosków,

wynikających

z przeprowadzonych kontroli,


opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,



wykonywanie innych za ań kontrolnych, zleconych przez Rade.

Podejmowanie uchwał
§ 16
1. Uchwały a y po ejmowane są zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków

a y,

głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
3. G y członek a y z anego o

ziału nie może wziąć u ziału w głosowaniu może

pisemnie upoważnić innego członka

a y O

ziałowej

o głosowania w jego

imieniu.
4. W uzasadnionych przypadkach Prezy ium
w imieniu a y o ziców.

a y ma prawo po ejmowania uchwał

5. Uchwały a y numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
6. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Prawa i obowiązki Rodziców
§ 17
1. Rodzice mają prawo:


ostępu do wszystkich informacji i

okumentów, będących w posiadaniu

Prezydium oraz związanych z organizacja i przebiegiem procesu dydaktycznowychowawczo-opiekunczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi
za poufne lub otyczące spraw personalnych,


wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach Zespołu.

2. Członkowie

a y maja obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach

i pracach Rady.

Fundusze Rady Rodziców
§ 18
1. Rada może groma zić fundusze, przeznaczone na ziałalność statutową Rady.
2. Źró łem funduszy Rady są:


obrowolne skła ki ro ziców uczniów szkoły,



arowizny o osób fizycznych i prawnych,

dochody z innych źró eł.


3.

a a corocznie ustala szczegółowe zasa y wy atkowania fun uszu w planie
finansowym wy atków.

4. Pisemne wnioski o wydatkowanie śro ków z funduszu

a y

o ziców mogą

skła ać:


a yO

ziałowe,

 Samorząd Uczniowski,
 Wychowawcy klas,
 Rada Pedagogiczna,
 Dyrektor.
4. Przyznanie śro ków z funduszu Rady następuje w formie po jętej przez nią
uchwały.
5.

a a

o ziców ma wy zielone konto bankowe i tylko za jego pośrednictwem

przyjmuje wpłaty o ro ziców.
6. W

ziałalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego

gospodarowania.

Przepisy końcowe
§ 19
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Ra a w

ro ze uchwały, zgo nie

z obowiązującymi przepisami na rzędnymi.

§ 20
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalenia.

§ 21
Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwała Rady z dnia 7 listopada 2012.

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z niem 19 września 2016.

§ 23
a a posługuje się pieczątką o treści:

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 34
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4
30 -074 Kraków, ul. Urzędnicza 65
Tel. (12) 633-04-58

