REGULAMIN RADY RODZICÓW
Regulamin niniejszy określa organizację rodziców na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11.04.2007 o zmianie ustawy o systemie
oświaty Dz.U.Nr 80, Poz. 542.

§ 1.

Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Szkołę
Podstawową nr 23 we Wrocławiu.
2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę
Rodziców działającą przy Szkole.
3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to Fundusz Pomocy
Szkole, gromadzony oraz rozporządzany przez Radę Rodziców, na zasadach określonych
niniejszym regulaminem.
4. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły.
5. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem
Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji
zadań Szkoły.

§ 2.

Cele i zadania Rady Rodziców
1. Celem współpracy o której mowa w § 1 jest:
a) wspólne 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, rodzinie
i środowisku;
c) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją
nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców;
d) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo
- wychowawczych rodziny;
e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole.
2. Do zadań Rady Rodziców należy:
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole;
c) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
d) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym
działającym przy szkole;
e) ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz innymi
organizacjami w realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego;
f) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły;
g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
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dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.
§ 3.

Kompetencje Rady Rodziców
1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,
organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach.
2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego Szkoły,
b) Szkolnego Programu Profilaktyki.
3. Opiniowanie:
a) Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
b) Projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

§ 4.

Struktura Rady Rodziców, tryb powoływania i odwoływania jej członków,
zasady działania.
1. W każdym roku szkolnym, na pierwszych zebraniach rodziców wybieranych jest w trybie
wyborów niejawnych trzech członków Klasowej Rady Rodziców, z pośród rodziców
uczniów uczestniczących do oddziału.
2. Osoba, która uzyska największa ilość głosów i wyrazi zgodę zostaje przewodniczącym
Klasowej Rady Rodziców i jednocześnie członkiem Rady Rodziców Szkoły.
3. Pozostali członkowie Klasowej Rady Rodziców pełnia po uzgodnieniu między sobą funkcje
sekretarza i skarbnika.
4. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły powołanych przez
Klasową Radę Rodziców, na początku każdego roku szkolnego.
5. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Dyrektor Szkoły, wybiera
z pośród swoich członków, drogą wyborów niejawnych:
a) Przewodniczącego - osoba która uzyska największą ilość głosów,
b) Zastępcę Przewodniczącego,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
6. Prezydium Rady Rodziców stanowią: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz i
skarbnik.
7. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania
się nowej Rady Rodziców.
8. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są przynajmniej cztery razy w roku szkolnym.
W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Szkoły.
9. W sprawach szczególnej wagi Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania
rodziców.
10. Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady
Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub Klasową Radę Rodziców. Powodem
odwołania może być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu,
działanie na szkodę Szkoły, drastyczne naruszanie ogólnie obowiązujących norm życia
społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.
11. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na zebraniu Rady,
12. Odwołanie członka jest automatyczne w momencie zakończenia edukacji w Szkole ucznia
będącego pod opieką prawną członka Rady Rodziców.
13. Na miejsce odwołanego członka Rada Rodziców powołuje nowego w trybie określonym w
niniejszym regulaminie.
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§ 5.

Obowiązki Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej
1. Przewodniczący Rady – organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,
reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady – przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego
nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
3. Sekretarz Rady – odpowiada za dokumentację Rady oraz protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady – odpowiada za prawidłową gospodarkę Funduszem gromadzonym przez
Radę.
5. Komisja Rewizyjna – nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku
przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonanego nadzoru.

§ 6.

Gromadzenie środków finansowych

1. Fundusz Rady Rodziców powstaje w wyniku corocznego dobrowolnego opodatkowania się
rodziców oraz działań Rady Rodziców w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych
od innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, działań nie mających charakteru
działalności gospodarczej, a przynoszącej dochód.
2. Wysokość stawki rocznej ustalana jest przez Radę Rodziców.
3. Wpłata ustalonej składki może odbywać się w dwóch ratach z zachowaniem terminów:
I rata – do końca października, II rata – do końca stycznia następnego roku.
4. Jeśli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, składkę można wnieść za jedno dziecko.
5. Indywidualne wpłaty na Fundusz można dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców
lub przekazać skarbnikowi Klasowej Rady Rodziców.
6. Skarbnicy Klasowych Rad Rodziców zobowiązani są do niezwłocznego dokonania wpłaty
zgromadzonych od rodziców środków finansowych na konto Rady Rodziców.
7. W przypadku potrzeby potwierdzenia dokonania wpłat indywidualnych skarbnik Rady
Rodziców wystawia stosowne potwierdzenie.
§ 7.

Wykorzystywanie gromadzonych środków finansowych
1. Gromadzony przez Radę Rodziców fundusz jest wykorzystywany przede wszystkim
do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.
2. Fundusz Rady Rodziców może być wykorzystywany w formie bezpośredniej lub pośredniej
pomocy materialnej uczniom przez:
a) dopłaty do wycieczek , imprez szkolnych lub klasowych,
b) nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i sprawowaniu,
c) nagradzanie za osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach
sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe,
d) poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej
oraz wychowawczo – opiekuńczej,
e) pomoc w zakupie podręczników i pomocy szkolnych uczniom dotkniętym losowo
lub znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.
3. Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach
Rady i wymagają uzyskania większości do ich akceptacji.
4. Skarbnik Rady Rodziców Szkoły ma obowiązek odpowiedniego dokumentowania
przychodów i wydatków w ramach funduszu.
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§ 8.

Podejmowanie uchwał
1. Rada Rodziców obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej
kompetencji.
2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 9.

Postanowienia końcowe
1. Przepisy zostały zatwierdzone na zebraniu Rady Rodziców w dniu 13.09.2012 r.
2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego Regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego
Regulaminu Rady Rodziców.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone aneksem na wniosek
poszczególnych członków Rady Rodziców po uzyskaniu 51% głosów uprawnionych do
glosowania.
4. Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia,
podać niniejszy Regulamin do wiadomości ogółu rodziców.
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