REGULAMIN
Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Armii Krajowej
w Gostyninie

Zatwierdzony do stosowania
na spotkaniu Rady Rodziców
dnia:

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
§1
Celem Rady Rodziców, zwanej dalej Radą, jest reprezentowanie rodziców oraz
podejmowanie działań jako organu szkoły, wynikających ze statutu.
§2
I. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. pobudzanie aktywności i organizowanie form działalności rodziców na rzecz rozwoju
szkoły,
2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność poprzez wyrażanie i przekazywanie
organom szkoły, organowi prowadzącemu stanowiska w sprawach związanych z
działalnością szkoły,
3. wydawanie opinii w sytuacjach przewidzianych w statucie szkoły,
4. współdziałanie z innymi organami szkoły dla zapewnienia rodzicom:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i sposobu i
wyników ich realizacji,
b) uzyskania rzetelnej i pełnej informacji na temat swych dzieci, ich postępów bądź
trudności w nauce,
c) znajomości zasad i kryteriów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) możliwości uzyskiwania porad w sprawach wychowania i kształcenia dziecka.
II. Dla wspierania statutowej działalności szkoły Rada może mobilizować rodziców oraz inne
osoby do przekazywania środków finansowych lub rzeczowych w formie darowizny na
rzecz szkoły poprzez zbieranie składek i przekazywanie ich na oddzielne konto Rady
(Bank Spółdzielczy).
III. Rada może ustalić cele i zasady wydatkowania przez szkołę środków, o których mowa w
ust. II.
IV. Wydawanie środków dokonuje się według potrzeb i pomysłów rodziców, które ustala się
na zebraniu ogólnym Rady. W trakcie roku szkolnego decyzje podejmuje przewodniczący
Rady.

ORGANIZACJA I DZIAŁANIE RADY RODZICÓW
§3
I. Tryb wybierania członków do Rady:
1. W skład Rady wchodzą tzw. Trójki Klasowe,
2. Na zebraniu ogólnym Rady wybierany jest jawnie jeden przedstawiciel z każdej Trójki
Klasowej, który wchodzi w skład Rady,
3. Prezydium Rady przydziela jawnie funkcję przewodniczącego, sekretarza i
poszczególnych sekcji.

§4
Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków, rodziców i innych
osób do wykonywania określonych zadań.
§5
Rada zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku (październik, listopad).
Rada zajmuje stanowisko w poszczególnych kwestiach w formie uchwał, podejmowanych
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. Z posiedzeń Rady
sporządzany jest protokół.
§6
I. Rada przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu ogółu rodziców
we wrześniu każdego roku. Zebranie ogółu rodziców przyjmuje sprawozdanie Rady w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
II. Nie przyjęcie sprawozdania przez ogół rodziców lub nie przeprowadzenie zebrania, o
którym mowa w ust. I skutkuje wygaśnięciem kadencji Rady z dniem 30 września.
III. Kadencja członków Prezydium rady, z zastrzeżeniem ust. II, wygasa w przypadku:
1. złożenia rezygnacji,
2. odwołania przez zebranie ogółu rodziców,
3. ukończenia przez dziecko nauki w szkole.
§7
Zebranie ogółu rodziców zwołuje Rada z inicjatywy własnej, na umotywowany wniosek 1/3
ogółu, organu prowadzącego lub organów szkoły. Z przebiegu zebrania sporządza się
protokół. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania ogółu rodziców należy do obowiązków
Rady.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SKŁADU RADY RODZICÓW
§8
Rada wybierana jest przez zebranie ogółu rodziców, przy obecności co najmniej połowy
ogółu rodziców, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Przez ogół rodziców
rozumie się liczbę równą liczbie głosów wytypowanych w klasach tj. Trójek Klasowych,
których dzieci uczęszczają do szkoły. W celu przeprowadzenia głosowania zebranie powołuje
komisję skrutacyjną w składzie co najmniej trzech osób. Uprawnieni do głosowania są
wszyscy rodzice obecni na zebraniu, nawet jeśli należą do jednej rodziny.

§9
I. Zebranie ogółu rodziców, z zastrzeżeniem § 8, wybiera członków rady w przypadku:
1. pierwszych wyborów,
2. wygaśnięcia kadencji Rady,
3. corocznego uzupełniania składu Rady o członków reprezentujących rodziców klas
pierwszych,
4. konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 10
Prawo wysuwania kandydatów na członków rady ma każdy z rodziców. Kandydat winien
wyrazić zgodę na kandydowanie. Komisja skrutacyjna umieszcza kandydatów na listach wg
kolejności zgłoszeń. Do Rady wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Głos jest ważny, jeżeli głosujący pozostawił na liście nie więcej niż jednego nieskreślonego
kandydata.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
Rada ma obowiązek powiadomienia rodziców o uchwałach podjętych na jej posiedzeniach.
§ 12
Rada jest zobowiązana do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności szkoły,
kierowanych do Rady przez rodziców.
§ 13
Pierwszy regulamin rady opracowuje Rada Rodziców.
§ 14
Zmiana regulaminu jest uchwalona przez zebranie rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.

