REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Rada rodziców, zwana dalej „radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Pełna nazwa reprezentacji rodziców brzmi:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 imieniem Ks. Jana Twardowskiego w
Przemyślu
3. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.), statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole. Każda klasa ma swego reprezentanta
w radzie rodziców.
2. Kadencja członków rady trwa jeden rok.
3. Rodzice są członkami rady w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.
4. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu prezydium rady
ubędzie więcej niż 1/3
członków, dopuszcza się zorganizowanie
wyborów
uzupełniających skład prezydium rady, spośród członków rady.
5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu
jawnym.
6. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniującodoradczy.
Rozdział II
Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców
§ 3.
1.

Celem działalności rady jest:
- podejmowanie działań zmierzających do wspierania i doskonalenia statutowej
działalności szkoły,
- zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły,
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
- gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły,
a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.
- współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym w
celu wsparcia szkoły ze strony podmiotów, mogących udzielać pomocy: finansowej,
rzeczowej lub organizacyjnej.

§4
Zadania i kompetencje rady:
1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru
pedagogicznego, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły.
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2. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy
szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
3. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program profilaktyki
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców;
4. Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły.
5. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły.
6. Rada rodziców przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji
planu nadzoru przedstawione przez dyrektora szkoły.
7. Rada rodziców opiniuje podjęcie działalności w szkole lub placówce przez
stowarzyszenie lub inną organizację.
8. Rada rodziców opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
9. Rada rodziców opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu
zawodowego i oceny pracy.
10. Rada deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora
szkoły. Przedstawiciele, o których mowa, wybierani są na zebraniu ogólnym w trybie
określonym w niniejszym regulaminie (§ 9, pkt 7).
Rozdział III
Wybory do Rady Rodziców
§5
1. Wybory do rady przeprowadzane są do corocznie, we wrześniu, na pierwszym
zebraniu każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie
radę oddziałową.
3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej
decydują rodzice danego oddziału. Wśród członków rady oddziałowej wybierani są:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego
ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
5. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu
jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby
kandydujące do rady oddziałowej.
6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu.
§6
1. Spośród członków rady oddziałowej, ogół rodziców uczestniczących w zebraniu,
wybiera w głosowaniu tajnym przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców
szkoły.
2. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie
pierwszego posiedzenia rady leży w gestii dyrektora szkoły i jest formą wsparcia
organizacyjnego funkcjonowania rady rodziców.
3. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu
wyborów.
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Rozdział IV
Władze rady
§7
1. Prezydium rady rodziców i komisja rewizyjna są organami wykonawczymi rady.
2. Rada wybiera ze swojego grona prezydium rady i komisję rewizyjną. Wybory
odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje
prawomocne zebranie wyborcze.
3. Prezydium rady liczy co najmniej 7 członków, spośród których wybiera się
przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Komisja
rewizyjna liczy 3 członków, wśród których powierza się funkcję przewodniczącego
i zastępcy przewodniczącego.
4. Lista kandydatów do danego organu rady nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustanie lub
pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na
kandydowanie.
5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
8. Prezydium rady reprezentuje wszystkie działania członków rady. Prezydium rady jest
organem opinio i uchwało twórczym.
9. Decyzje, opinie i uchwały Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym przy
udziale min 4 z 7 członków Prezydium.
§8
1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia
prezydium rady. Przewodniczący i osoby upoważnione przez prezydium reprezentują
radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego
nieobecności.
3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez
radę.
5. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym prawidłowe funkcjonowanie rady.
§9
1. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczowyborczego rady rodziców:
1/ wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak:
komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory
do tych funkcji są jawne;
2/ sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
3/ sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie)
absolutorium ustępującemu organowi;
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4/ informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub
organizacji;
6/ plenarna dyskusja programowa;
7/ uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności rady
rodziców w następnej kadencji;
8/ wybory nowych organów rady rodziców:
- ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie
prawomocności zebrania,
- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez
komisję wyborczą
- ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej.
7. Walne zgromadzenie rady upoważnia prezydium
do wyboru spośród siebie
przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
8. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:
a/ liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch;
b/ nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie;
c/ warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.
9. Wolne głosy i wnioski.
§ 10
Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak
w § 9, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji
rewizyjnej
nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie ewentualne
wnioski pokontrolne.
Rozdział V
Posiedzenia rady rodziców
§ 11
1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku
szkolnym.
2. Posiedzenia prezydium rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym
harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące miesiącu.
3. Zebranie plenarne rady może być zwołane w każdym czasie na wniosek
przewodniczącego, oddziałowych rad rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego – złożony do
prezydium rady.
4. Przewodniczący zwołując posiedzenie powiadamia członków rady co najmniej 3 dni
przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania w/w
terminu.
§ 12
1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub inne
osoby.
3. Posiedzenia rady i jej organów są protokołowane w protokolarzu rady rodziców, za
który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
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4. Protokoły posiedzeń rady i jej organów są przyjmowane w drodze głosowania jawnego
na następnym posiedzeniu.
5. Posiedzenia rady i jej organów są ważne przy obecności co najmniej połowy członków.
6. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi
posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej
inicjatywy lub na wniosek prezydium, oddziałowych rad rodziców , dowolnej grupy
rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
7. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców
oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
Rozdział VI
Podejmowanie uchwał
§ 13
1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie
odbywa się w trybie tajnym.
3. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 14
1. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
Rozdział VII
Prawa i obowiązki członków rady
§ 15
1. Członkowie rady mają prawo do:
- dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i
przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami
i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;
- formułowania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
- głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez
radę.
2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
Rozdział VIII
Fundusze rady
§ 16
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.
§ 17
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu
budżetowym.
§ 18
Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada
pedagogiczna, samorząd uczniowski, rodzice uczniów.
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§ 19
1. Rada może mieć wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione
osoby: przewodniczącego i skarbnika.

Rozdział IX
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców
§ 20
Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na
następujące cele:
- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci
sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
szkolne olimpiady i konkursy przedmiotowe, sportowe itp.
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych i
sportowych,
- częściowe
sfinansowanie
klasowych
wycieczek
turystycznokrajoznawczych,
- zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz
komputerów,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz
podróże służbowe uczniów i przedstawicieli rady rodziców,
- zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,
- zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,
- cele reprezentacyjne rady.
§ 21
Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:
- dofinansowanie celów ustalonych w § 20,
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych
pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty
bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportoworekreacyjnych itp.
- przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej
formy działalności gospodarczej,
- inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
- dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
§ 22
Sposób wydatkowania środków Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.
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W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele,
bez uzyskania zgody ofiarodawców.
Rozdział X.
Postanowienia końcowe
§ 23
Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji
rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia,
które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się
przez
podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. VI tego regulaminu.
§ 24
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 4 w Przemyślu, adres, a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną
jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.
§ 25
Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia.
Przemyśl, dnia 6 września 2010 r.
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