RAMOWY REGULAMIN

RADY RODZICÓW
GIMNAZJUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ

Cele i zadania Rady Rodziców:
§1
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Gimnazjum
oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej
działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów w tym
zakresie.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie w celu poprawnego
realizowania opiekuńczej funkcji Gimnazjum.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
 Występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Gimnazjum, organu
prowadzącego lub organu nadzorującego z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw oświaty;
 Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 Działanie na rzecz stałej poprawy bazy;
 Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły;
 Pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań Gimnazjum;
 Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki;
 Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników;
 Opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły;
 Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 Opiniowanie na wniosek Dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego
nauczyciela;
 Delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej
na Dyrektora Gimnazjum;
 Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły,
rzeczywistego wpływu na działalność gimnazjum, wśród nich zaś:
 Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych
szkoły i poszczególnych klas;

 Uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka
i jego postępów lub trudności;
 Znajomość Regulaminu Oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz Szkolnego Systemu Oceniania;
 Uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci;
 Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pomocy gimnazjum:
- Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin,
który ustala między innymi:
 Kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców
 Organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
 Tryb podejmowania uchwał;
 Zasady wydatkowania funduszy.
Rada Rodziców opracowuje i uchwala Regulamin .

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców
§1
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców gimnazjum
jest zebranie Rady Rodziców.
2. Zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie RADĘ ODDZIAŁOWĄ,
składającą się z 3 osób, przydzielając funkcję przewodniczącego, skarbnika
i sekretarza.
3. Przewodniczący Rady Oddziałowej tworzą Radę Rodziców gimnazjum.
4. Plenarne zebranie Przewodniczących oddziałowych wybiera spośród siebie:
 Prezydium (zarząd) Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący
pracami Rady Rodziców;
 Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rad Oddziałowych
6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 6 członków tak, aby można było
wyłonić funkcje:
- przewodniczącego
- wiceprzewodniczącego
- sekretarza
- skarbnika (może być powołany z Rad Oddziałowych)
- członków prezydium
Prezydium dokonuje swojego ukonstytuowania na pierwszym plenarnym
posiedzeniu.
7. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Co najmniej jeden
członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach
prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej
wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym
posiedzeniu.
8. Dla wykonania określonych zadań Prezydium Rady Rodziców może tworzyć
stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, Rady
Rodziców i Rad Oddziałowych oraz osób współdziałających z rodzicami
spoza gimnazjum (jako ekspertów );
9. Wszystkie organy Rady Rodziców pierwszej kadencji wymienione w § 1
wybierane są na pierwszym zebraniu Rad Oddziałowych
§2
1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa dwa lata począwszy od
września do 31 października ostatniego roku kadencji.

§3
1. Członkowie Rad Oddziałowych z klas programowo najwyższych, których
dzieci opuściły szkołę, w środku kadencji Rad zostają zastąpieni przez
członków Rad Oddziałowych z klas nowo zorganizowanych.. Jeżeli dotyczy
to Prezydium lub Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyborów.

§4
1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy regulaminowego składu organu.
2. Listę
uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala
każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców
gimnazjum. Rada Oddziałowa decyduje samodzielnie, czy protokołować
uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej prawidłowe
prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady
§5
1. Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Szkoły odbywają się
w głosowaniu jawnym.
3. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją
zgodę na kandydowanie.
4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają 50 % plus jeden głos
uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym
swoim posiedzeniu.
7. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo
– wyborczego Rady Rodziców :
- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów;
- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie
sprawozdawczym;
- sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzieleniu
(lub nie udzieleniu ) absolutorium ustępującemu organowi;
- informacja Dyrektora Gimnazjum o stanie organizacyjnym
i funkcjonowaniu placówki;
- ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów
gimnazjum lub organizacji;

- plenarna dyskusja programowa;
- uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności
Rady Rodziców w następnej kadencji;
- wolne wnioski i głosy.

§6
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium
nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym
czasie na wniosek złożony do Prezydium przez Radę Klasową, Dyrektora
szkoły lub Radę Pedagogiczną.
§7
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na semestr.
Na posiedzenie Prezydium zaprasza się Dyrektora szkoły i inne osoby.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze
protokołów Rady Rodziców, za które ponosi odpowiedzialność sekretarz
Prezydium.

§8
1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi
posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także
z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady
Oddziałowej, dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 5 osób.
Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę
pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców,
Prezydium Rady oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji
rewizyjnej.
§9
1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych
rodziców, Rad Oddziałowych lub wychowawcy.

Rada Rodziców
na zebraniu 10.10.2007r. zapoznała się i pozytywnie
zaopiniowała Program Wychowawczy i Profilaktyczny Gimnazjum .
Rada Rodziców opracowała i zatwierdziła strukturę organizacyjną, oraz tryb
przeprowadzania wyborów 21.06.2007r.
1.
2.





Rada Rodziców uchwaliła Regulamin swojej działalności.
Spośród członków zostali wybrani:
Przewodniczący:
Janusz Frużyński
Z-ca:
Ryszard Kalisz
Skarbnik:
Tadeusz Jastrzębski
Sekretarz:
Krystyna Urbanek

Komisja rewizyjna:
 Przewodniczący:



Jolanta Lech
Janusz Majkut
Alicja Zając

Pozostali zostali członkami Rady Rodziców.
3. Nowo wybrana Rada uchwaliła regulamin swojej działalności.

