Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 8
im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku

1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).
2. Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów szkoły,
występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły, a także współdziałanie w realizacji programu
nauczania, wychowania i opieki.
3. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz Statutu
Szkoły, są to w szczególności:
3.1. uchwalanie

w

wychowawczego

porozumieniu
szkoły

z

radą

obejmującego

pedagogiczną

wszystkie

treści

programu
i

działania

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,
3.2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
3.3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
3.4. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł.
4. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców w klasie przeprowadza się
wybory do rad oddziałowych. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Do rady
oddziałowej wybierane są w wyborach tajnych przynajmniej dwie osoby spośród
rodziców i opiekunów dzieci danej klasy. Ze swego grona rada oddziałowa
wybiera przedstawiciela do Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców zbiera się na posiedzeniach. Posiedzenia Rady odbywają się
w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie. Posiedzenia zwołuje i ustala
harmonogram Przewodniczący Rady bądź Dyrektor Szkoły.

6. Na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera
Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i pozostałych członków Prezydium
Rady. Liczebność Prezydium ustala Rada w uchwale.
7. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów
oddanych przez przedstawicieli klas do Rady podczas głosowania w czasie
posiedzenia.
8. Rada Rodziców powołuje Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest kontrola
działania Rady, szczególnie w aspekcie gospodarki finansowej. Sposób działania
Komisji ustala ona sama, przy czym dokonuje obowiązkowo badania całości
dokumentacji finansowej Rady po zakończonym roku szkolnym oraz wydaje
opinię na ten temat w formie pisemnej. Komisja Rewizyjna działa do czasu
odwołania bądź powołania nowej komisji.
9. Radę reprezentuje Przewodniczący Rady samodzielnie lub dwóch członków
Prezydium naraz, przy czym pierwszeństwo podejmowania decyzji ma
Przewodniczący. W sprawach dotyczących rachunku bankowego decyduje
Przewodniczący

Rady,

wskazując

osoby

uprawnione

do

dysponowania

rachunkiem oraz ustalając im uprawnienia.
10. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe pochodzące z wpłat rodziców oraz
z dobrowolnych wpłat innych darczyńców. Zebrane środki są przeznaczane na
działalność związaną z celami statutowymi szkoły, na działalność edukacyjną,
wychowawczą,

kulturalną,

socjalną,

na cele

związane

ze

wspieraniem

funkcjonowania szkoły i uczniów.
11. Rada Rodziców poprzez wybór osób funkcyjnych i ustalenie sposobu ich
działania ma za zadanie zorganizowanie jasnego i czytelnego sposobu
funkcjonowania Rady oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Rada Rodziców
decyduje poprzez przyjęcie uchwały, w przypadku braku uchwały decyzje
podejmuje Prezydium Rady.
13. Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla podejmowania
uchwał.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

