Regulamin Rady Rodziców
§1
1. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego
oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania,
opieki i wychowania.
2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury
pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczych przez rodzinę.
3. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia
poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania
potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.
4. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
§2
Rada Rodziców
1. Organizuje rodziców i środowisko społeczne do realizacji programu pracy szkoły.
2. Pomaga dyrektorowi, jego zastępcy i radzie pedagogicznej w wypracowaniu
perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy, wyposażenia.
3. Organizuje prace rodziców na rzecz szkoły.
4. Uczestniczy w pracach Rady Szkoły wraz z przedstawicielami rady pedagogicznej.
5. Działa na rzecz stałej poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i nauczycieli.
6. Współpracuje z dyrektorem, jego zastępcą i nauczycielami w podnoszeniu poziomu
nauczania.
7. Bierze udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i
sportowej uczniów.
8. Organizuje prace społecznie użyteczne uczniom.
9. Zapobiega zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez
zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo.
10. Udziela szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i
młodzieżą.
11. Ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzór jednolitego stroju.
§3
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem szkoły.
3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły:
o podstawowe ogniwo rady rodziców stanowi rada klasowa rodziców, w skład
której wchodzą 3 – 5 osób;
o rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebrania rodziców danej
klasy;

wychowawca klasy w skład rady klasowej wchodzi z urzędu;
ogólne zebrania rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady
klasowej jej przewodniczącego i jednego delegata do Rady Rodziców.
Rada Rodziców składa się z przewodniczących i delegatów rad klasowych rodziców.
W skład Rady Rodziców wchodzi dyrektor szkoły.
Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z
wiceprzewodniczącym, sekretarzem, skarbnikiem oraz dyrektorem szkoły, którzy
tworzą prezydium rady.
Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w składzie 3-osobowym.
Na pierwszym posiedzeniu rada wybiera przewodniczącego i komisję w głosowaniu
tajnym. Natomiast wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik wybierani są w
głosowaniu jawnym.
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§4
1. Zadaniem Rady klasowej rodziców jest realizacja celów rady rodziców na terenie
danej klasy.
2. Wspólnie z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu realizacji zadań o
charakterze ogólnoszkolnym.
3. Zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców
w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 razy w roku.
§5
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z:
o zadeklarowanych przez rodziców wpłat;
o prac zarobkowych;
o wpłat zakładów i instytucji;
o innych źródeł.
2. Dokumentację finansową prowadzi skarbnik zgodnie z przepisami prawa
finansowego.
3. Nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej czuwa przewodniczący rady wraz z
dyrektorem szkoły.
4. Działalność rady rodziców oraz gospodarkę finansową kontroluje i ocenia Komisja
Rewizyjna.

