REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty
art. 53 i 54 ustawy nowelizującej i Statutu szkoły.
2. Nowe przepisy dotyczące zadań obligatoryjnych w szkole zaczynają obowiązywać od 31
października 2007 r.
3. Regulamin określa zasady wybierania i zadania Trójek Klasowych, zasady wybierania
Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
4. Zadania Rady Rodziców zostały określone w Statucie szkoły.
II. TRÓJKI KLASOWE
§2
1. W każdej klasie działa Trójka Klasowa wybierana przez ogół rodziców uczniów danej
klasy zgodnie z zasadami ustalonymi przez zebranie.
2. Trójka Klasowa składa się z:
- Przewodniczącego,
- Zastępcy przewodniczącego,
- Skarbnika.,
3. Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym.
Wybory są prawomocne jeżeli w zebraniu uczestniczyła co najmniej połowa rodziców.
4. Kadencja Trójki Klasowej trwa od chwili wyboru do czasu wybrania nowej Trojki
w kolejnym roku szkolnym.
5. Trójka Klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać — na wniosek co najmniej
2/3 rodziców — odwołani przed upływem kadencji. W takiej sytuacji na zebraniu
przeprowadza się wybory uzupełniające lub wybory nowej Trojki Klasowej.
§3
1. Do zadań Trojek Klasowych należy:
a) udzielanie różnorodnej pomocy wychowawcy w celu pełnej realizacji programu
wychowawczego,
b) organizowanie we współpracy z wychowawcą i samorządem klasowym różnych
form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych umożliwiających wszechstronny rozwój
uczniów i integrację zespołu,
c) stała współpraca z Radą Rodziców, systematyczny udział w zebraniach
organizowanych przez nią oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji
pomiędzy Radą Rodziców i rodzicami uczniów danej klasy,
d) reprezentowanie rodziców uczniów danego oddziału wobec Dyrektora,
wychowawcy i Rady Pedagogicznej.

2. Zadaniem skarbnika klasowego jest zebranie od rodziców dobrowolnych składek
w wysokości ustalonej na ogólnym zebraniu Trójek Klasowych, sporządzenie spisu
rodziców wpływających składek i przekazanie go oraz zebranych pieniędzy skarbnikowi
Rady Rodziców.
III. WYBORY RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
§4
1. Wybory do Rady Rodziców odbywają się co roku, podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego organizowanego przez Radę Rodziców mijającej kadencji.
2. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1 biorą udział rodzice uczniów klas I-VI. Zebranie
prowadzi dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców.
3. Ustala się następujący porządek zebrania sprawozdawczo- wyborczego:
a) Sprawozdanie z działalności ustępującej rady Rodziców,
b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
c) Informacja Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
d) Dyskusja programowa i przyjęcie wniosków do działalności rady Rodziców w następnej
kadencji,
e) Wybory nowej Rady Rodziców.
4. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest prawomocne jeżeli uczestniczą w nim rodzice
uczniów z co najmniej 2/3 klas i każda z tych klas jest reprezentowana przez co najmniej
3 osoby.
5.Zebranie ogólne rodziców wybiera:
a) Radę Rodziców liczących 7 przedstawicieli wybieranych w tajnych wyborach przez
żebranie rodziców uczniów naszej szkoły,
b) Komisję Rewizyjną liczącą 3 osoby,
c) Pozostałe osoby wybrane z trójek klasowych stanowią członków rady.
6. Wszystkim rodzicom zgromadzonym na zebraniu ogólnym przysługuje bierne i czynne
prawo wyborcze do organów, o których mowa w ust.5.
7. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja wybrana przez rodziców w głosowaniu
jawnym. W skład komisji mogą wchodzić tylko te osoby, które nie będą kandydować do
Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej. Pracą komisji kieruje wybrany przez nią
przewodniczący.
8. Komisja przeprowadza najpierw wybory do Rady Rodziców, a następnie do Komisji
Rewizyjnej.
§5
1. Ustala się następujący sposób przeprowadzania wyborów:
a) Przewodniczący komisji wyborczej przyjmuje zgłoszenia kandydatów i po wyrażeniu
przez nich zgody na kandydowanie zamieszcza ich nazwiska na liście,
b) Liczba kandydatów musi być większa niż liczba miejsc w organie, do którego
przeprowadza się wybory,
c) Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący komisji zarządza wybory, które
odbywają się w głosowaniu tajnym,

d) Każdemu w głosowaniu przysługuje tyle głosów ile jest miejsc w danym organie,
e) Komisja podlicza głosy, zapisuje je i ogłasza wyniki wyborów.
2. Siedmiu kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów tworzy nową Radę Rodziców.
IV. DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW I KOMISJI REWIZYJNEJ
§6
1. Nowa Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie
przewodniczącego i jego zastępcę oraz skarbnika i sekretarza.
2. Działalność Rady Rodziców jest nadzorowana przez zebranie ogólne Trojek Rodziców
i na bieżąco kontrolowana przez Komisję Rewizyjną.
3. Na wspólny wniosek Trojek Klasowych z co najmniej 2/3 klas zebranie może odwołać
poszczególnych członków lub cały skład Rady Rodziców. W przypadku przejęcia w drodze
głosowania wniosku w sprawie odwołania poszczególnych członków Rady Rodziców,
zebranie Trójek Klasowych przeprowadza wybory uzupełniające zgodnie z zasadami
określonymi w § 5 niniejszego regulaminu. W przypadku przyjęcia przez zebranie wniosku
w sprawie odwołania Rady w pełnym składzie jest ona zobowiązana do zorganizowania w
ciągu najbliższych 30 dni zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które dokona wyboru
nowej Rady Rodziców.
§7
1. Rada Rodziców zwołuje przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego zebranie Trójek
Klasowych.
2. Pierwsze zebranie z Trójkami Klasowymi odbywa się nie później niż w październiku.
Rada Rodziców przedstawia na nim propozycję wysokości dobrowolnej składki rodziców
i po jej ostatecznym ustaleniu przez zebranie przystępuje do opracowania rocznego planu
pracy i rocznego planu finansowego.
3. Uchwała w sprawie wysokości rocznej składki jest wiążąca dla wszystkich rodziców,
jeżeli w zebraniu Trójek Klasowych uczestniczyli reprezentanci co najmniej połowy klas
i większość z nich opowiedziała się za przyjęciem uchwały.
4. Roczny plan pracy i roczny plan finansowy — po zatwierdzeniu przez zebranie ogólne
Trójek Klasowych - są realizowane przez Radę Rodziców.
5. Rada Rodziców składa sprawozdanie z wykonania planu pracy i planu finansowego na
ostatnim w danym roku szkolnym zebraniu Trójek Klasowych, które odbywa się nie później
niż w czerwcu.
§8
1.Rada Rodziców obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę
potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Obradami kieruje przewodniczący Rady,
a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady Rodziców.
2. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor szkoły.
3. W zebraniach mogą brać udział nauczyciele, pracownicy szkoły lub inne osoby
zapraszane przez przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwała jest prawomocna, jeżeli
w zebraniu uczestniczyło co najmniej 6 członków Rady, w tym przewodniczący lub jego

zastępca i większość głosowała za przyjęciem uchwały. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos prowadzącego obrady.
5. Posiedzenia Rady Rodziców, zebrania Trójek Klasowych i zebrania ogólne rodziców są
protokołowane przez sekretarza Rady, a w przypadku jego nieobecności przez inną osobę
wyznaczoną przez prowadzącego Rady Rodziców. Protokoły wraz z tekstami uchwał
zapisuje się w zeszycie protokołów, który jest przechowywany w sekretariacie szkoły.
§9
1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, którego członkowie Komisji
wybierają spośród siebie na swoim pierwszym zebraniu.
2. Komisja Rewizyjna systematycznie kontroluje działalność finansową Rady Rodziców.
Komisja Rewizyjna przeprowadza działania kontrole:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek zebrania ogólnego Trójek Klasowych,
c) na pisemny wniosek Trójek Klasowych z co najmniej trzech klas,
d) na wniosek Dyrektora szkoły.
4. W przypadkach przeprowadzenia kontroli z przyczyn określonych w ust. 3 punkt 2, 3, 4
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana powiadomić wnioskodawcę o wynikach kontroli.
5. Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjne przed:
a) ostatnim w roku szkolnym zebraniem Trojek Klasowych, na którym Rada Rodziców
przedstawia sprawozdanie z realizacji planu finansowego,
b) przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
V. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
§10
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły
z następujących źródeł:
a) z dobrowolnych składek rodziców,
b) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
c) z wpłat od osób fizycznych; organizacji i instytucji.
2. Rada Rodziców zakłada w banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu
przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. Do
podpisywania czeków upoważnieni są: przewodniczący i skarbnik Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców wybiera spośród siebie skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru
nad dysponowaniem środkami finansowymi.
4. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
§11
1. Wydatkowanie środków finansowych gromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się
zgodnie z zasadami zawartymi w rocznym planie finansowym, który zatwierdza zebranie
Trojek Klasowych. Rada Rodziców ma prawo modyfikować w miarę potrzeb plan
finansowy, ale bez naruszania priorytetów zatwierdzonych przez zebranie Trojek
Klasowych.

2. Fundusze Rady Rodziców użytkowane są na wydatki związane z działalnością
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńcza szkoły, a w szczególności na:
a) zakup nagród dla uczniów
b) organizowanie imprez i uroczystości dla uczniów,
c) pokrycie kosztów udziału uczniów w konkursach oraz przejazdów uczniów na przeglądy i
zawody sportowe,
d) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętów szkolnych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną z napisem: Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki" w Grzegorzewie.
2. Niniejszy regulamin został dnia 31.10.2007 r. uchwalony na zebraniu ogólnym rodziców.

