REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W CYGANCE
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
W oparciu o art. 53.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance działa Rada Rodziców,
stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
Siedzibą Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa w Cygance.
Rada Rodziców pracuje w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności,
który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§2
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców
współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną,
Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę.
2. Celem Rady Rodziców jest:
- spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę
w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami
rozwojowymi i zdrowotnymi,
- doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole,
rodzinie i środowisku,
- zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki
organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły
i rodziców,
- upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach
opiekuńczej i wychowawczej rodziny,
- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu
szkoły oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,
- tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych
do funkcjonowania szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy
szkoły, pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
- współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom
młodzieżowym i społecznym działającym w zespole,
- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury
pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
- uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,
- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczowychowawczą i pomoce dydaktyczne.
4. Rada Rodziców z własnej inicjatywy bada sytuację i stan szkoły
występując z wnioskami i opiniami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej
oraz organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
§3
ORGANY RADY RODZICÓW
1. Organami Rady Rodziców są:
- ogólne zebrania Rad Oddziałowych Rodziców
- Przewodniczący Rady Rodziców
- Komisja Rewizyjna.
2. Rodzice na swoim zebraniu wybierają Radę Oddziału współpracującą
z wychowawcą klasy. Wspiera ona działalność wychowawczą i
opiekuńczą. W skład Rady Oddziału wchodzi trójka rodziców wybranych
w wyborach demokratycznych zwykłą większością głosów na czas
trwania kadencji Rady Rodziców.
3. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady
Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie
rodziców oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób
uzyskała taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
4. Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w
wyborach do Rad Oddziałów, wyłania się kandydatów do Komisji
Rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku, gdy dwie osoby mają równą
liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.

5. Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie
Przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcę, sekretarza oraz 3 osobową
Komisję Rewizyjną. Wybory mogą odbyć się przy udziale 3/4 rodziców
zwykłą większością głosów.
6. Do zadań przewodniczącego należy:
- kierowanie działalnością Rady Rodziców,
- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
- zwoływanie co najmniej raz na kwartał zebrania Prezydium Rady
Rodziców,
- kierowanie działalnością finansową i gospodarczą Rady Rodziców,
- przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców Dyrektorowi szkoły.
7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola bieżąca wydatków finansowych Rady Rodziców
- raz w roku złożenie Radzie Rodziców sprawozdania z kontroli
i przedstawienie wniosków pokontrolnych.
§ 4
FUNDUSZE RADY RODZICÓW
1. Fundusze Rady Rodziców powstają:
- z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady
- z dobrowolnych składek rodziców
- z wpływów od indywidualnych podmiotów gospodarczych.
2. Wysokość minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się
na 1 zebraniu rodziców zwykłą większością głosów.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych na siebie
obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany.
3. Uzupełnieniu podlegają wakaty w pozostałych organach Rady.

4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili ukonstytuowania się nowej
Rady, co powinno nastąpić nie później niż jeden miesiąc po odbyciu się
zebrań klasowych.
5. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. Uchwała
przyjmowana jest zwykłą większością głosów.
6. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem oświatowym
lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie
do chwili ponownego przeanalizowania sprawy będącej tematem
uchwały.
7. W posiedzeniach Rady Rodziców i Prezydium może brać udział Dyrektor
szkoły z głosem doradczym.
8. Na posiedzenia Rady Rodziców
przewodniczącego inne osoby.
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Powyższy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ogólne zebranie
rodziców, od dnia 12 października 2012 roku.

