Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
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Regulamin Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) oraz Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie – zwanego dalej Szkołą.
§2
1. Rada Rodziców działająca na podstawie niniejszego regulaminu, nosi nazwę: „Rada
Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie”.
2. Rada Rodziców jest organem Szkoły reprezentującym wszystkich Rodziców
(prawnych opiekunów), współdziałającym w realizacji statutowych zadań Szkoły
z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem
nadzorującym i organem prowadzącym Szkołę oraz innymi organizacjami
i instytucjami.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym Przedstawicielu rad oddziałowych.
4. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do wspierania statutowej
działalności Szkoły.
5. Terenem działalności Rady Rodziców jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja
Nowodworskiego w Krakowie, zwane dalej Szkołą.
6. Działalność Rady Rodziców opiera się na pracy społecznej ogółu rodziców.
7. Rada Rodziców używa pieczęci w brzmieniu: RADA RODZICÓW I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Plac na Groblach
9, 31-101 Kraków.
§3
Cele i zadania Rady Rodziców
Celem działania Rady Rodziców jest:
1. Zapewnienie współpracy rodziców ze Szkołą w doskonaleniu organizacji pracy
wychowawczej i opiekuńczej w Szkole.
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2. Prezentowanie wobec Nauczycieli, władz szkolnych, władz oświatowych, organu
prowadzącego, wniosków i opinii rodziców, dotyczących wszystkich spraw Szkoły.
3. Określanie planów działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
4. Wskazywanie niebezpieczeństw i zagrożeń pojawiających się w Szkole i możliwości ich
usunięcia.
5. Uczestniczenie – na wniosek Dyrektora – w działaniach służących rozwojowi Szkoły i
zwiększaniu funduszy szkolnych.
6. Zbieranie opinii od ogółu rodziców na temat pracy Szkoły i przekazywanie ich
Dyrektorowi wraz z proponowanymi wnioskami.
7. Inne działania, wynikające z potrzeb Szkoły, uzgodnione wcześniej z Dyrektorem.
8. Przyznawanie dyplomów i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym w
realizacji celów Rady Rodziców.
9. Rada Rodziców współpracuje ściśle z Dyrektorem i pozostałymi organami Szkoły.
§4
Kompetencje Rady Rodziców
1. 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.
2. Do zadań Rady Rodziców należy:
l) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) 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;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
4) opiniowanie proponowanego przez Dyrektora zestawu podręczników lub materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, obowiązującego we wszystkich oddziałach danej
klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu
profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny.
4. Program ustalony przez Dyrektora Liceum obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
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Rozdział II. Rady Oddziałowe
§5
Tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym. Wybory przeprowadza wychowawca oddziału.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala
Dyrektor.
3. Podczas zebrań w oddziałach rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech
rodziców uczniów danego oddziału - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika
oraz Przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców. Dopuszczalne jest pełnienie przez
tę samą osobę funkcji w radzie oddziałowej i jednocześnie jako Przedstawiciela rady
oddziałowej do Rady Rodziców.
4. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
6.1. powołanie komisji skrutacyjnej,
6.2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
6.3. nadzorowanie przebiegu głosowania,
6.4. podanie wyników głosowania.
7.

Zadania komisji skrutacyjnej:

7.1. przygotowanie kart do głosowania,
8.2. przeprowadzenie głosowania,
8.3. liczenie głosów i przekazanie wyników głosowania wychowawcy.
8. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
9. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy
przybyli na zebranie.
10. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów
zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
12. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
13. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się
kolejną turę głosowania.
§6
Zadania rad oddziałowych
1. Przedstawiciel Rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału
w Radzie Rodziców jako Przedstawiciel rady oddziałowej.
2. Przedstawiciel rady oddziałowej ma obowiązek uczestniczenia w Zebraniach Rady
Rodziców i reprezentuje klasę na forum Rady Rodziców oraz informuje pozostałych
członków trójki klasowej i rodziców o ustaleniach Rady Rodziców.
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3. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą, z wnioskami do
Dyrektora oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
4. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i Zarządem w celu
wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
5. Rada oddziałowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy,
zebrania rodziców.
Rozdział III. Rada Rodziców
§7
Organy Rady Rodziców
1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym. Składa się z Przedstawicieli rad
oddziałowych (po jednym z każdego oddziału).
2. Organami Rady Rodziców są:
1) Zebranie Rady Rodziców,
2) Zarząd Rady Rodziców,
3) Komisja Rewizyjna.
3. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Zebranie Rady Rodziców, które odbywa się
przynajmniej 2 razy w roku.
4. Zebranie Rady Rodziców, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym, wybiera
spośród siebie:
1) Zarząd Rady Rodziców: Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika;
2) Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
5. Zarząd Rady Rodziców może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze
spośród swoich członków lub rad oddziałowych rodziców i osób współdziałających z Radą
spoza Szkoły (jako ekspertów, sponsorów itp.) dla wykonania określonych zadań.
§8
1. Kadencja Rady Rodziców i rad oddziałowych rodziców trwa 1 rok od chwili powołania
do dnia powołania Rady nowej kadencji.
2. Skład Rady Rodziców i rad oddziałowych może być uzupełniany w ciągu roku szkolnego
w trybie wyboru.
§9
Zebranie Rady Rodziców
1. Zebranie Rady Rodziców podejmuje uchwały we wszystkich sprawach w zakresie
kompetencji określonych w § 3 Regulaminu i innych określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor.
3. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub
na wniosek Rady Rodziców, inne osoby, z głosem doradczym.
4. Na Walnych Zebraniach Rady Rodziców mogą być obecni bez prawa głosu rodzice
uczniów nie będący przedstawicielami rad oddziałowych.
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§ 10
1. Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Sekretarz
Rady Rodziców, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 rad
oddziałowych lub Dyrektora.
2. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz
Dyrektora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy mailowe wskazane przez
członków Rady, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania, z zastrzeżeniem
pkt. 4 i 5.
3.W zawiadomieniu o zebraniu należy podać termin (data i godzina rozpoczęcia), miejsce i
porządek obrad.
4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, może być
dokonane najpóźniej na 2 dni przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
5. Pierwsze zebranie Rady Rodziców w danym roku szkolnym, we wrześniu, zwołuje
Dyrektor Szkoły, który przedstawia rodzicom główne kierunki pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
§ 11
1.

Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

2. Zwykła większość głosów jest to liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej
o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomijane są głosy „wstrzymujące się”.
3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu tajnym
przeprowadzane jest głosowanie w sprawach osobowych.
4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania. Głosowanie
tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.
§ 12
1. Sekretarz Rady Rodziców dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań uchwały
w formie protokołów zamieszczanych w księdze protokołów, za którą odpowiedzialność
ponosi Sekretarz.
2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminów zebrania, jeśli zebranie
odbywało się w dwóch terminach,
2) listę obecnych członków Rady Rodziców oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z
głosem doradczym,
3) porządek obrad,
4) numer i treść podjętych uchwał,
5) podpisy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z
początkiem roku szkolnego.
4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem,
Dyrektor zawiesza ich wykonanie
§ 13
Zarząd Rady Rodziców
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1. Do kompetencji Zarządu Rady Rodziców należy:
a) kierowanie całokształtem pracy Rady w okresie między jej posiedzeniami,
b) utrzymywanie stałej współpracy z pozostałymi organami Szkoły,
c) opracowanie rocznych Preliminarzy budżetowych Rady Rodziców,
d) podejmowanie decyzji, dotyczących działalności finansowo-gospodarczej,
e) reprezentowanie rodziców na zewnątrz Rady.
2. W ramach realizacji zadań Zarząd w szczególności:
1) przygotowuje projekt porządku Zebrania Rady Rodziców,
2) opracowuje projekty uchwał Rady,
3) wykonuje uchwały Rady w imieniu wszystkich rodziców.
3. Zarząd jest uprawniony do rozpatrywania wniosków o dofinansowania w oparciu o
Preliminarz budżetowy, przyjęty uchwałą Zebrania Rady Rodziców, po zaopiniowaniu
wniosków przez Dyrektora.
4. Zarząd jest uprawniony do dysponowania poza Preliminarzem budżetowym środkami na
cele nadzwyczajne, do kwoty ustalonej w uchwale Zebrania Rady Rodziców, po ich
zaopiniowaniu przez Dyrektora.
§ 14
Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:
1.

kieruje pracami Rady,

2.

kieruje pracą Zarządu, w tym w szczególności:

a) określa zakresy zadań pozostałych członków Zarządu,
b) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu,
c) zwołuje Zebranie Rady Rodziców – z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, Rady
Rodziców albo Dyrektora.
§ 15
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący raz w miesiącu lub zgodnie z potrzebami.
2. Harmonogram stałych posiedzeń Zarządu zamieszczany jest na stronie internetowej Szkoły
w zakładce Rady Rodziców.
2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić Dyrektor.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów, za który ponosi
odpowiedzialność Sekretarz.
§ 16
Komisja Rewizyjna
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) ocena sprawozdań z działalności Rady Rodziców przedstawionych przez Zarząd,
b) przedstawienie oceny sprawozdań z działalności Rady Rodziców Zebraniu Rady Rodziców
wraz z wnioskami, dotyczącymi udzielania absolutorium członkom Zarządu,
b) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności
problemowych pod względem formalno-prawnym,

Rady

Rodziców

i komisji
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c) przeprowadzenie badań celowości i prawidłowości wydatków finansowych.
Rozdział V. Fundusz Rady Rodziców
§ 17
1.

Fundusz Rady Rodziców pochodzi z dobrowolnych składek rodziców.

2. Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskania funduszy z innych
źródeł.
3. Wysokość dobrowolnej składki rodziców uchwala na początku każdego roku szkolnego
Zebranie Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia Zarząd. Do czasu
ustalenia wysokości składki w danym roku, obowiązuje wysokość składki z poprzedniego
roku szkolnego.
4. Realizacja zadań finansowych Rady Rodziców następuje w oparciu o Preliminarz
budżetowy sporządzony na rok szkolny, przyjęty uchwałą Zebrania Rady Rodziców.
§ 18
1.Fundusze Rady Rodziców wydatkowane są na wspieranie działalności statutowej Szkoły, w
szczególności na:
1) organizowanie pomocy wychowawczo – opiekuńczej, zdrowotnej, kulturalno–
oświatowej, materialnej, dla uczniów, którzy nie posiadają niezbędnej opieki
i warunków kształcenia się,
2) poprawę bazy materialnej szkoły,
3) poprawę warunków rozwoju samorządności uczniowskiej w szkole (np. zakupy
sprzętu, dofinansowania wycieczek, imprez szkolnych itp.),
4) dofinansowanie szkolnych konkursów, imprez sportowych (np. zakup nagród,
materiałów do dekoracji sali i innych),
5) przyznawanie nagród pieniężnych za osiągnięcia w nauce,
6) doraźne zakupy pomocy naukowych,
7) zapomogi losowe dla uczniów,
8) dofinansowanie do wyposażenia Szkoły w sprzęt,
9) finansowanie zdarzeń i imprez związanych z podtrzymywaniem tradycji Szkoły,
10) dofinansowanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
11) dofinansowanie innych, szczególnie uzasadnionych wydatków związanych z
edukacyjną działalnością Szkoły.
2. Funduszami Rady Rodziców dysponuje Zarząd, zgodnie z przyjętym Preliminarzem
budżetowym, na podstawie wniosków o dofinansowania.
3. Rokiem obrachunkowym w gospodarce Rady Rodziców jest okres od 1 września danego
roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku.
5. W gospodarce finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego, oszczędnego
i rzetelnego gospodarowania.
6. Za całokształt gospodarki finansowej Rady Rodziców odpowiada Zarząd.
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7. Przekazywanie i przechowywanie środków Funduszu Rady Rodziców oraz dokonywanie
bieżących wypłat następuje za pośrednictwem rachunku bankowego.
8. Uprawnionymi do składania pisemnych wniosków o dofinansowania z Funduszu Rady
Rodziców są:
1)

Dyrektor,

2)

Nauczyciele,

3)

Rodzice,

4)

Samorząd Uczniowski.

§ 19
1. Wnioski o dofinansowania rozpatrywane są przez Zarząd według kolejności wpływu, na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.
2. Wnioski składane są do Rady Rodziców za pośrednictwem Dyrektora i wymagają
uprzedniego zaopiniowania przez Dyrektora.
3. Wnioski składane są na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu,
zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rady Rodziców.
§ 20
1. Wypłata środków następuje na podstawie dowodów poniesienia wydatków na cel określony
we wniosku.
2. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy może zostać przekazana zaliczka, która
podlega rozliczeniu na podstawie dowodów poniesienia wydatków.
§ 21
Na pierwszym Zebraniu Rady Rodziców, w danym roku szkolnym Przewodniczący Rady
Rodziców przedstawia sprawozdanie z wydatkowania funduszy Rady Rodziców, a
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z oceny wydatkowania tych funduszy.
§ 22
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Rady Rodziców został uzgodniony z Dyrektorem i przyjęty na mocy Uchwały
Zebrania Rady Rodziców Numer .......... z dnia ............
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Rady Rodziców ...............
2015 r.
3. Tracą moc wszelkie regulaminy Rady Rodziców dotychczas obowiązujące.

Przewodniczący Rady Rodziców
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