Załącznik Nr 2
Regulamin Rady Rodziców
przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Ołoboku

Przepisy ogólne
1. Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ołoboku.
2. Rada Rodziców działa w oparciu o przepisy „Ustawy o systemie oświaty" oraz Statut
Szkoły.

Zadania i cele Rady Rodziców
1. Zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców wobec
pozostałych organów szkoły i innych instytucji i organizacji, oraz wspomaganie statutowych
celów szkoły.
2. Zadania Rada realizuje przez:
a) inicjowanie i wspomaganie aktywności rodziców na rzecz szkoły
b) gromadzenie i wydatkowanie funduszy
c) zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły
d) pośredniczenie w kontaktach rodziców ze szkołą
e) pomoc i udział w oprawie uroczystości szkolnych

Organizacja Rady Rodziców
1. Radę Rodziców tworzą delegaci trójek klasowych (po jednym przedstawicielu kaŜdej
klasy), oraz przewodniczący Rady
2. Wyboru przewodniczącego oraz członków Rady dokonuje się na pierwszym zebraniu
rodziców w drodze głosowania, (nie dotyczy wyborów uzupełniających)
3. Rada na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego grona zastępcę przewodniczącego,
skarbnika i sekretarza.
4. Na zebraniu rodziców dokonuje się wyboru komisji rewizyjnej w składzie dwóch osób. Nie
mogą być oni członkami Rady Rodziców.
5. Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni od wyboru opracuje swój regulamin.
6. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. Wyborów uzupełniających dokonuje się wg zasad
regulaminu Rady we wrześniu.

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.
8. Organem nadzorującym dla Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej jest walne zebranie
rodziców, które moŜe w kaŜdym czasie dokonać odwołania Rady Rodziców i Komisji
Rewizyjnej lub poszczególnych ich członków w drodze uchwały.

Tryb podejmowania uchwal przez Radę Rodziców
1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego Rady.
1.

Uchwały protokołuje sekretarz Rady w protokolarni, a podpisują wszyscy obecni

członkowie Rady. Uchwałę przed wdroŜeniem podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

Ramowy plan pracy Rady Rodziców
1. Posiedzenie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący na wniosek dyrektora szkoły,
większości Rady Rodziców, rady pedagogicznej, komisji rewizyjnej lub z własnej inicjatywy
nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym.
2. Rada Rodziców opracowuje plan pracy oraz plan finansowy. Plany te podlegają
zatwierdzeniu na ogólnym zebraniu rodziców.

Ramowy plan pracy komisji rewizyjnej
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący na wniosek dyrektora szkoły.
Rady Szkoły, ponad połowy członków Rady Rodziców, trójki klasowej, grupy rodziców
liczącej co najmniej 10 osób lub z własnej inicjatywy nie rzadziej jednak niŜ dwa razy w roku
szkolnym.
2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. Muszą być
przedstawione walnemu zebraniu rodziców, lub organowi który wnioskował o zwołanie
posiedzenia komisji.
Komisja rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na walnym zebraniu
rodziców raz w roku.

Zasady gospodarki finansowej
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze przy pomocy szkoły:
a) z dobrowolnych składek rodziców

b) z innych źródeł zgodnych z prawem
2. Wysokość składki ustala się na pierwszym walnym zebraniu rodziców.
3. Składka moŜe być opłacona w ratach, moŜe być równieŜ zrealizowana w naturze lub
robociźnie za zgodą Rady Rodziców.
4. Wydatkowanie funduszy odbywa się na podstawie rocznego planu finansowego zgodnie
z regulaminem Rady Rodziców
5. Dokumentacja wpływów i wydatków musi być zgodna z prawem.
6. Rada przedstawia sprawozdanie finansowe za rok szkolny na walnym zebraniu rodziców.

Postanowienia końcowe.
1. Organem nadzorującym i kontrolującym Radę Rodziców jest walne zebranie rodziców.
Walne zebranie rodziców zatwierdza regulamin, plan finansowy i sprawozdanie Rady.
2. Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje społecznie.
3. Rada Rodziców współpracuje z innymi organami szkoły na zasadach porozumienia,
zgodnie ze swoim regulaminem.

