Regulamin Rady Rodziców
IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
Podstawą prawną funkcjonowania w szkole Rady Rodziców jest Ustawa o systemie Oświaty z dnia
7 września 1991 r. (art. 53 i 54)

Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców
1 Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2 Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
3 Do kompetencji Rady Rodziców należą:
3.1 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
3.1.1 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
3.2 programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów,
3.3
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia,
3.4
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4 Do zadań Rady Rodziców należą również:
4.1 pobudzanie i organizowanie ogółu rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły,
4.2 zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
4.3 gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także
ustalenie zasad użytkowania tych funduszy.
Rozdział II
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców
1
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Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "klasową radę rodziców" składającą się
z trzech osób; przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
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Przewodniczący klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
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Spośród członków Rady Rodziców, w wyniku wyborów, zostają wydzielone:
1

4.1 prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady
Rodziców,
4.2 komisja rewizyjna, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5 Prezydium Rady Rodziców składa się z czterech osób;
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium
ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

przewodniczącego,
dokonuje swego

6 Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej
powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępce przewodniczącego na
pierwszym swoim spotkaniu.
7 Komisja rewizyjna stanowi organ kontrolny Rady Rodziców. Do jej kompetencji należy
wykonywanie nadzoru nad działalnością Rady, szczególnie w kwestiach zgodności
z Regulaminem i rozliczenia finansowego. Komisja rewiyzjna moe zbierać się z własnej
inicjatywy, na wniosek prezydium Rady Rodziców lub klasowych rad rodziców.
Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną.
8 Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich
czlonków, członków klasowych rad rodziców oraz spośród innych rodziców i osób spoza
szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
9 Zebrania Rady Rodziców odbywają sie na tydzień przed terminem ogólnego spotkania
rodziców ustalonego każdego roku przez dyrektora, a w przypadkach szczególnych są
zwoływane przez przewodniczącego Rady Rodziców (z tygodniowym wyprzedzeniem).
10 Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
Rozdział III
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne
1 Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu danego organu.
2 Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.
3 Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady
Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady
Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.
4 Rada Rodziców upoważnia prezydium Rady do podejmowania decyzji w imieniu Rady
Rodziców.
5 Rada Rodziców upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami
finansowymi.
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Rozdział IV
Wybory do organów Rady Rodziców
1 Wybory do klasowej rady rodziców, prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej
odbywają się w głosowaniu jawnym.
2 Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla
danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą
wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3 Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali ponad 50% głosów uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
4 Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5 Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
Rozdział V
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców
1 Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące z dobrowolnych składek
rodziców na następujące cele:
1.1 pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci zapomóg,
1.2 dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyny
sportowo – rekreacyjne, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych,
sportowych itp.,
1.3 sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
1.4 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów (artystycznych,
sportowych, itp.),
1.5 dofinansowanie wycieczek klasowych,
1.6 zakup książek i środków dydaktycznych,
1.7 zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,
1.8 zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,
1.9 pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości oraz obsługą
bankową.
2 Rada Rodziców może pozyskiwać środki z innych źródeł niż składki rodziców (np.
darowizny) i przeznaczać je na cele ustalone w pkcie. V.1 lub przeznaczać je na cele
uzgodnione z ofiarodawcą.
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Rozdział VI
Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych
1 Obsługę księgowo – rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzi Skarbnik Rady
Rodziców lub inne wyznaczona osoba.
2 Rada Rodziców do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy może zatrudnić pracownika
finansowego. Płacę pracownika ustala Rada Rodziców, a jego prac jest nadzorowana przez
prezydium Rady.
3 Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy w celu przechowywaia na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat
i przelewów.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1 W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców
zaprasza na swoje zebrania dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby Samorząd Uczniowski.
2 W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie
respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących
odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się
o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego.
3 Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie
komisji rewizyjnej, mmogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji jeśli
gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
4 Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców IX Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku, adres, a także pieczęcią do operacji finansowych,
identyczną jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

Gdańsk, dnia 01.09.2010r.

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców
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