REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
im. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH

§1
Postanowienia ogólne
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym
z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i instytucjami
nadzorującymi w realizacji zadań szkoły.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół prawnych opiekunów uczniów.

§2
Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem współpracy, o której mowa w § 1 jest:
a) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie
nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi
i zdrowotnymi,
b) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole,
c) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy w szkole,
d) tworzenie właściwego klimatu społecznego,
e) materialne wspomaganie funkcjonowania szkoły.
2. Zadania Rady Rodziców:
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
c) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły,
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,
f) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,
g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczowychowawczą,
h) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
1) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
a realizowanego przez nauczycieli,
2) programu profilaktyki,
1

i) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły,
j) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
k) wyrażanie zgody na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia
lub inne organizacje,
l) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
ł) uchwalanie regulaminu działalności.

§3
Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób powoływania
1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału podczas
pierwszego zebrania z rodzicami wg następujących procedur:
a) na pierwszym zebraniu klasowym rodziców w każdym roku szkolnym spośród
ogółu rodziców danej klasy wybiera się w jawnych wyborach radę oddziałową
składającą się z trzech członków,
b) ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera spośród członków
rady oddziałowej w tajnych wyborach przewodniczącego, który będzie wchodził
w skład Rady Rodziców. W zakresie przydzielania pozostałych funkcji, to jest:
zastępcy przewodniczącego i skarbnika rada oddziałowa konstytuuje się sama.
c) w wyborach, o których mowa w punkcie 1a jednego ucznia reprezentuje jeden
rodzic.
2. Liczba członków Rady Rodziców jest zgodna z ilością oddziałów w danym roku
szkolnym.
3. Najwyższą władzę Rady Rodziców stanowi Walne Zgromadzenie, w skład którego
wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych.
4. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców wybiera w sposób jawny spośród swoich
członków Prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzą:
- przewodniczący,
- zastępca,
- skarbnik,
- sekretarz.
5. Prezydium Rady Rodziców jest organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady
Rodziców.
6. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest Komisja
Rewizyjna złożona z 3 osób:
- przewodniczącego,
- 2 członków.
7. Członków Prezydium Rady Rodziców, jak i również członków Komisji Rewizyjnej
wybiera Walne Zgromadzenie na pierwszym zebraniu rozpoczynającym kadencję,
w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu aprobaty 51% uprawnionych.
8. Dyrektor Szkoły bierze udział w posiedzeniach plenarnych Prezydium Rady
Rodziców.
9. W trakcie trwania kadencji można dokonywać uzupełnień i zmian w składzie
Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
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10. Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swojego grona 3 osoby do prac w Radzie
szkoły, jeżeli zostanie ona utworzona.

§4
Tryb i zakres działania Rady Rodziców
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, a jej działalność kończy się z dniem zakończenia
roku szkolnego.
2. Zakres i tryb działania rad oddziałowych to przede wszystkim:
a) współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań, zgodnie
z własnym planem pracy,
b) współdziałanie z Walnym Zgromadzeniem Rady Rodziców w celu realizacji
zadań ogólnoszkolnych,
c) współdziałanie z Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy
prezydium,
d) składanie za pośrednictwem przewodniczącego sprawozdań ze swojej
działalności podczas posiedzeń Walnego Zgromadzenia i Prezydium
Rady Rodziców.
2. Zakres i tryb działania Walnego Zgromadzenia Rady Rodziców:
a) wybieranie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków
Prezydium Rady Rodziców, członków Komisji Rewizyjnej zgodnie
z § 3,
b) zatwierdzanie planu i sposobów realizacji działalności finansowej
Rady Rodziców.
3. Zakres i tryb działania Prezydium Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców,
b) bieżące kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami,
c) podejmowanie uchwał dotyczących działalności, zakresu i realizacji zadań
finansowo - gospodarczych,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności po zakończeniu kadencji.
4. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:
a) czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów RR
zgodnie z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi
w działalności finansowo-gospodarczej,
b) składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, łącznie z wnioskami
pokontrolnymi przed Prezydium RR oraz Walnym Zgromadzeniem,
c) okresowość przeprowadzania kontroli zostaje ustalona przez Komisję.

§5
Podejmowanie uchwał
1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Prezydium Rady zapadają w głosowaniu jawnym
przy akceptacji 51% uprawnionych.
3. Dla prawidłowego działania w podejmowaniu uchwał przez RR, kompetencje
Walnego Zgromadzenia Rodziców powierza się Prezydium Rady Rodziców.
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4. Uchwały Rady Rodziców muszą być zgodne z obowiązującym prawem oświatowym
oraz statutem szkoły.

§6
Zakres kompetencji funkcyjnej członków Rady Rodziców
1. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:
• dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 2 pkt.2,
• bieżące rozwiązywanie problemów,
• dokonywanie podziału zadań i obowiązków pomiędzy członków Prezydium
Rady Rodziców,
• współdziałanie ze wszystkimi członkami RR,
• zwoływanie i prowadzenie zebrań RR, tj. Walnego Zgromadzenia
oraz Prezydium
• kierowanie działalnością finansową RR,
• ścisłe współdziałanie z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną,
• reprezentowanie RR na zewnątrz.
2. Do zadań sekretarza RR należy:
• protokołowanie zebrań Prezydium RR,
• prowadzenie dokumentacji i korespondencji,
• przechowywanie protokołów i korespondencji.
3. Do zadań skarbnika RR należy prowadzenie całokształtu działalności kasowej RR
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- skarbnik po zakończeniu kadencji przechowuje dokumentację przez okres 5.
lat.

§7
Zakres działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców
1. Praca RR oparta jest na funduszach pochodzących z dobrowolnych składek rodziców,
darowizn, funduszy osiąganych przez działalność rady.
2. Wysokość stawki rocznej ustalona jest przez Walne Zgromadzenie rodziców w formie
uchwały RR podejmowanej w trybie określonym w § 5 pkt.2.
3. Wpłata składki może odbywać się w dwóch ratach z zachowaniem terminów:
• I rata – koniec grudnia
• II rata – do końca maja
4. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składkę płaci tylko
najstarsze dziecko.
5. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w § 2
ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi
i młodzieżą.
Przewodniczący Rady Rodziców
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