REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela
przy Ambasadzie RP w Brukseli.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, a w szczególności jej Art. 53(4) (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
§2
1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą "Rada Rodziców Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli" (dalej: Rada
Rodziców lub Rada).
2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkolnym współpracującym z Kierownikiem
szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami
działającymi na terenie szkoły, jak również z instytucjami prowadzącymi i nadzorującymi
szkołę.
3. Członkowie Rady i jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.
§3
Niniejszy regulamin ustala cele i zadania Rady Rodziców, jej strukturę i zasady przeprowadzania
wyborów, tryb pracy Rady, oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.
§4
1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkolny Punkt
Konsultacyjny im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.

2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub
prawnych opiekunów uczniów szkoły.

3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
• Kierownika szkoły;
• Radę Pedagogiczną szkoły;
• Samorząd Uczniowski szkoły;
• Radę Rodziców.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
§5
1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły
przez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych, statutu szkoły oraz
niniejszego regulaminu.
2. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
-

pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły;

-

gromadzenie i użytkowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły;

-

zapewnianie rodzicom wpływu na działalność szkoły, m.in. poprzez wyrażanie i
przekazywanie pozostałym organom szkoły, lub instytucjom prowadzącym i nadzorującym
szkołę, opinii w sprawach związanych z tą działalnością;

-

formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa;

-

współpracę z Kierownikiem i nauczycielami szkoły w celu doskonalenia jakości pracy
szkoły;

-

ułatwianie wszystkim rodzicom:

-

•

znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole,

•

znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

•

uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub
trudności,

•

uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego.
ROZDZIAŁ III
STRUKTURA I ZASADY WYBORÓW RADY I JEJ ORGANÓW
§6

1. Podstawową formą aktywności rodziców jest rada klasowa, do której wybory przeprowadza się
na pierwszym zebraniu rodziców, zwołanym przez wychowawcę klasy, w każdym roku
szkolnym. Wybory te są przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Wybór następuje zwykłą
większością głosów zebranych rodziców.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym członku rad klasowych, wskazanym w wyniku
porozumienia między wybranymi członkami rady klasowej. W przypadku braku takiego
porozumienia w terminie 14 dni od zebrania, decyzję o tym, który z członków rady klasowej
będzie ją reprezentował w Radzie Rodziców, podejmują rodzice w drodze głosowania na

kolejnym zebraniu zwołanym przez wychowawcę klasy.
3. Podczas pierwszego posiedzenia Rada wybiera spośród siebie, w głosowaniu tajnym:
a. Zarząd Rady Rodziców, do bieżącego kierowania pracami Rady, w składzie minimum
trzech i maksimum ośmiu osób. Członkowie Zarządu wybierają Przewodniczącego,
Skarbnika i Sekretarza na swym pierwszym posiedzeniu.
b. Komisję Rewizyjną, jako organ sprawujący kontrolę nad działalnością Zarządu, w składzie
minimum trzech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego na
swym pierwszym posiedzeniu.
4. Rada Rodziców bądź Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne zespoły dla
wykonania określonych zadań, z udziałem swoich członków oraz innych rodziców.
ROZDZIAŁ IV
TRYB PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW
§7
1. Zwyczajne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest przez jej dotychczasowy Zarząd na
początku każdego roku szkolnego (najpóźniej w październiku), w celu:
•

zdania sprawozdania z działalności Rady Rodziców w trakcie minionego roku
szkolnego;

•

przedstawienia raportu Komisji Rewizyjnej na temat tej działalności;

•

udzielenia ustępującemu Zarządowi absolutorium;

•

wysłuchania informacji Kierownika szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu
placówki;

•

uchwalenia wniosków dotyczących działalności Rady Rodziców w następnym roku
szkolnym;

•

dokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Rodziców - szczególnie w celu realizacji uprawnień
ustawowych, których nie może delegować Zarządowi - może być zwołane w każdym czasie na
wniosek Zarządu, minimum 8 członków Rady, Komisji Rewizyjnej, Kierownika szkoły lub co
najmniej 5 członków Rady Pedagogicznej.
3. Zaproszenie na każde posiedzenie Rady musi być rozesłane jej członkom listownie bądź
elektronicznie przez podmiot zwołujący, co najmniej 8 dni przed jego terminem (4 w przypadku
wniosku 12 członków Rady), oraz zawierać precyzyjne informacje dotyczące czasu i miejsca
posiedzenia, jak również projekt porządku obrad. Informacja o posiedzeniu przekazywana jest
również przez Zarząd do wiadomości wszystkich członków rad klasowych, oraz wywieszana
przy najbliższej okazji na bramie szkoły.
4. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział (bez prawa do głosowania) wszyscy
rodzice.
5. Posiedzeniom Rady i Zarządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Rady, albo inny jej/jego
członek.

6. Zarząd Rady Rodziców spotyka się wg uznania, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Na posiedzenia Rady i Zarządu można zaprosić Kierownika szkoły, nauczycieli, i inne osoby.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą również brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej (bez
prawa do głosowania).
§8
1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków, z
zastrzeżeniem para 18. Każdy członek Rady może być reprezentowany przez innego członka
(przy czym żaden z nich nie może dysponować więcej niż jednym upoważnieniem), albo innego
rodzica z danej klasy, w oparciu o pisemne bądź elektroniczne upoważnienie.
2. Uchwały Zarządu Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy jej członków. W przypadku równego rozkładu głosów, głos decydujący ma
Przewodniczący, albo zastępujący go członek Zarządu. W uzasadnionych przypadkach
głosowanie może odbyć się korespondencyjnie (elektronicznie).
3. Listę uczestników posiedzenia danego organu sporządza każdorazowo Sekretarz lub
Przewodniczący.
4. Uchwały wspomniane w punktach 1 i 2 są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za
który odpowiada Sekretarz. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować
uchwały.
5. Protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu przekazywane są do wiadomości wszystkich rodziców
drogą elektroniczną za pośrednictwem rad klasowych.
§9
1. Komisja Rewizyjna spotyka się obowiązkowo przed zwyczajnym posiedzeniem Rady, w celu
przygotowania raportu na temat działalności Zarządu w trakcie minionego roku szkolnego.
2. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub grupy
rodziców liczącej nie mniej niż 30 osób.
3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane na posiedzeniu Radzie Rodziców oraz przesyłane tym osobom, które
wnioskowały o jej zwołanie.
§ 10
Forma i częstotliwość spotkań dodatkowych zespołów stworzonych przez Radę bądź Zarząd Rady
wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
§ 11
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady
rodziców lub wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
§ 12
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących
źródeł:
- dobrowolnych składek rodziców;
- darowizn osób fizycznych i prawnych;
- imprez organizowanych przez Radę Rodziców;
- innych źródeł.
§ 13
Wysokość składki ustala Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego. Propozycję
wysokości składki przedstawia dotychczasowy Zarząd Rady.
§ 14
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków,
przyjętego przez Zarząd Rady, oraz według zasad celowego i oszczędnego gospodarowania
środkami społecznymi. O poszczególnych decyzjach dotyczących wydatkowania środków
Zarząd informuje pozostałych członków Rady.
2. Środki Rady mogą być wydatkowane w szczególności na:
- dofinansowanie konkursów, imprez oraz innych przedsięwzięć o charakterze ogólnoszkolnym;
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów;
- finansowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, i logopedycznej;
- opłaty związane z ochroną terenu szkoły;
- opłaty za wynajem pomieszczeń w celu realizacji imprez ogólnoszkolnych;
- opłatę ubezpieczenia;
- zakup środków dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, gospodarczego oraz niezbędnego
wyposażenia pomieszczeń szkolnych oraz naprawy sprzętu;
- organizowanie zajęć dodatkowych.
3. Sposób wydatkowania środków może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów
przez osoby wpłacające te środki. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może
wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
§ 15
Rada Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu
przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji finansowych. Zarząd
Rady wyznacza członków uprawnionych do dysponowania środkami finansowymi.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach poruszanych
na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i
innych pracowników szkoły.
§ 17
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.
§ 18
Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwały Rady podjętej większością dwóch-trzecich
głosów, podjętej w obecności przynajmniej połowy członków.

Bruksela, dnia 19 marca 2015 r.

