REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BYTOWIE
UCHWALONY W DNIU 11.09.2009r.

Rozdział I Nazwa reprezentacji
rodziców

§1
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie.
Rozdział II Postanowienia ogólne

§2

1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września
199łr. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572) oraz Statut Szkoły.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 jako organ
kolegialny szkoły.
3. Rada Rodziców współdziała ze wszystkimi organami szkoły
- dyrektorem,
- radą pedagogiczną,
- Radą Szkoły,
- samorządem uczniowskim.
Rozdział III Cele i zadania Rady
Rodziców
§3

1. Rada Rodziców podejmuje działania wynikające z przepisów oświatowych. Statutu Szkoły,
niniejszego Regulaminu oraz uchwał zebrania plenarnego.
2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz
wspomagania realizacji i celów zadań szkoły,
b) zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez
wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi
prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w
sprawach związanych z działalnością szkoły,
c) formułowanie opinii w sprawach dotyczących szkoły,
d) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
e) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy
jakości jej pracy.

Rozdział IV
§4

Struktura i zasady wyboru Rady Rodziców
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców są zebrania rodziców
uczniów poszczególnych oddziałów.
2. Zebranie rodziców uczniów każdego oddziału wybiera spośród siebie w tajnych
wyborach Radę Klasową składającą się z trzech osób, tak, aby można było utworzyć
funkcje: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym z
zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
4. Wybór następuje zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłaszanych przez
rodziców uczestniczących w zebraniu.
5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nie uregulowane w niniejszym Regulaminie
rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału.
6. Odwołanie członka Rady Klasowej może nastąpić w czasie każdego zebrania na
wniosek '/4 liczby rodziców uczniów oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych
do głosowania.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Klasowej (np. rezygnacja lub
odwołanie) przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2-5.
§5

1. Wszyscy przedstawiciele Rad Klasowych (w osobie przewodniczącego) tworzą Radę
Rodziców.
2. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, w każdym roku szkolnym wybiera w
głosowaniu tajnym Prezydium jako organ kierujący pracami Rady Rodziców.
3. Prezydium Rady Rodziców składa się z od 3 do 5 osób, którzy spośród siebie
wybierają: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego /ych/ i sekretarza. Prezydium dokonuje
ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
4. Przewodniczący Rady Rodziców jest członkiem Rady Szkoły.
§6

1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne.
2. Zebrania zwyczajne Rady Rodziców zwołuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym z tym, że
pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca września
każdego roku.
3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne.
4. Zebranie nadzwyczajne Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na
wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub dyrektora.
5. W zebraniu Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział V Tryb podejmowania uchwal przez Radę
Rodziców
§7

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
2. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz lub
przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza organu.
Rozdział VI §8
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców
ł. Do kompetencji Rady Rodziców zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i
ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela należy występowania we wszystkich
sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do
organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą, a w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
oraz programu profilaktyki,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
3) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną
organizację,
4) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,
5) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców,
przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i ustawą z dnia 26
stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,
6) decydowanie o współpracy z organizacjami i innymi radami rodziców.
§9

l. Do podstawowych zadań Prezydium Rady należy:
1) Bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
2) Wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
3) Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem
opinii Rad Klasowych, Koordynowanie prac Rad Klasowych, 2. Prezydium reprezentuje
Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów szkoły przed
dyrektorem i innym organami szkoły oraz na zewnątrz.
§10
1. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego
nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada Rodziców
przeprowadza wybory uzupełniające.
§11
1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania w protokole.
2. Protokoły i uchwały podpisuje osoba protokołująca - sekretarz oraz przewodniczący.
3. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców uczniów szkoły pisemne sprawozdanie ze
swojej działalności.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§12
1. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie kierowane do Rady Rodziców wymagają formy
pisemnej.
2. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwał
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego

uchwalenia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

