Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie

Regulamin Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii, z siedzibą w Warnie
Warna, 19.09.2015 r.
§1
Podstawowe cele Rady Rodziców
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracującym z Kierownikiem
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, Radą Pedagogiczną, Samorządem uczniowskim, władzami
oświatowymi, instytucjami społecznymi w realizowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych,
rekreacyjnych, opiekuńczych i gospodarczych.
2. Rada Rodziców prezentuje wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinie rodziców
we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
3. Współdziała z Kierownikiem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, jego zastępcą i Radą
Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania i opieki, organizacją
nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
4. Pozyskuje rodziców do współpracy w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki
oraz udziela pomocy materialnej szkole w tym zakresie.
5. Rada Rodziców posiada kompetencje w zakresie:
a) może występować do organu nadzoru, Kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, Rady
Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
b) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy,
c) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
d) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować
je zgodnie z regulaminem,
e) przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru
przedstawione przez Kierownika,
f) opiniuje odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
§2
Skład i struktura oraz sposób powołania i odwołania Rady Klasowej
1. Rada klasowa jest wybierana pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców uczniów danej
klasy, większością głosów, przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby rodziców. Kandydujący
muszą wyrazić zgodę na wybór.
2. W ciągu roku szkolnego powinno się odbyć nie mniej niż 2 zebrania rodziców danej klasy.
Dodatkowe zebrania mogą być zwoływane jeśli uznają to za słuszne rodzice, wychowawca lub
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
3. Zadaniem rady klasowej jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie danej klasy
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4. Kadencja Rady Klasowej trwa 1 rok.
5. W trakcie trwania kadencji Rady Klasowej, istnieje możliwość odwołania i powołania nowej
Rady Klasowej lub ich poszczególnych członków na wniosek rodziców.

§3
Skład i struktura oraz sposób powołania i odwołania Rady Rodziców
1. Podstawowe ogniwo Rady rodziców stanowi Rada Klasowa rodziców, składająca się z
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. W skład Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza wchodzą:
Przewodniczący, nie mniej niż 2 członków oraz Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
4. Ogólne Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane przez przewodniczącego Rady Rodziców,
Kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego lub co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców.
5. Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków może być odwołany
przed upływem kadencji przez ogólne zebranie Rady Rodziców. Na jego miejsce zebranie wybiera
nowego przedstawiciela.
8. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze.
§4
Skład i struktura oraz sposób powołania i odwołania Komisji Rewizyjnej
1. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną składającą się z 3 osób. Komisja jest wybierana
przez radę Rodziców na pierwszym Ogólnym Zebraniu. Kandydujący muszą wyrazić zgodę na
wybór.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności Rady Rodziców i Rad Klasowych z punktu widzenia zgodności z
przepisami regulaminu Rady Rodziców i jego uchwałami w zakresie realizacji planu pracy oraz
prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
b) Składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami
pokontrolnymi.
c) Dokonywanie dodatkowych kontroli na żądanie Rady Rodziców lub Kierownika Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego.
§5
Zakres kompetencji Rady Rodziców
Rada Rodziców zatwierdza:
- roczny plan pracy Rady Rodziców
- sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
1. Zadaniem Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między
Ogólnymi Zebraniami Rady Rodziców.
Strona 2 z 4

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Sofii z siedzibą w Warnie

2. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac Rady
Rodziców, przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców, oraz reprezentowanie Rady
Rodziców na zewnątrz.
3. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców.
4. Zadaniem skarbnika jest nadzór nad prowadzeniem całokształtu działalności finansowogospodarczej Rady Rodziców.
§6
Zasady podejmowania uchwał

1. Rada Rodziców podejmuje uchwały na Ogólnych Zebraniach Rady Rodziców. Uchwały
obowiązują wszystkich rodziców. Uchwały są prawomocne, jeśli zostały podjęte większością
głosów przy udziale co najmniej 50% ogólnej liczby członków Rady Rodziców.
2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Rodziców może odbywać się w sposób jawny lub
tajny. Tryb głosowania nad uchwałą ustala Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.
3. Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego ma prawo zawiesić wykonanie uchwały Rady
rodziców sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły do czasu uzgodnienia stanowiska z
Radą Rodziców. Czas, o którym mowa wyżej nie może przekroczyć 30 dni.
4. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w pkt.3, sprawę przekazuje się do rozstrzygnięcia
ORPEG w Warszawie
§7
Zasady działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców:
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z ustalonych składek rodziców i darów.
2. Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców ustala Ogólne Zebranie Rady Rodziców w formie
uchwały.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.2.
4. Jeżeli do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza uczęszcza rodzeństwo to
składka pobierana jest tylko od jednego ucznia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców na pisemny wniosek wychowawcy
klasy lub Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego może zwolnić określonych rodziców z
płacenia części lub całości składki na rzecz Rady Rodziców.
6. Ustaloną składkę rodzice wpłacają sami lub poprzez swoje dzieci jednorazowo lub dwurazowo
na początku pierwszego i drugiego semestru
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7. Planowane na dany rok szkolny wydatki i dochody powinny uwzględniać zapomogi, dopłaty do
wyżywienia, olimpiady i konkursy, dofinansowanie do wycieczek, wydatki administracyjne,
uroczystości szkolne, dofinansowanie zakupu sprzętu wykorzystywanego przez uczniów.
8. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje środki pieniężne.
9. Wszystkie dowody stanowiące podstawę wypłaty winny być sprawdzone i zatwierdzone do
wypłaty przez przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców.
10. Ze środków pieniężnych Rady Rodziców mogą być wypłacane zaliczki na wydatki określone
przez Rady Rodziców. Zaliczki wypłaca się na pisemny wniosek zainteresowanego, zatwierdzony
przez przewodniczącego i skarbnika. Zaliczkę rozlicza się z chwilą zakończenia akcji.
11. Pieniądze na zapomogi, nagrody, wycieczki itp. wypłaca się na podstawie list imiennych
zatwierdzonych przez przewodniczącego, skarbnika Rady Rodziców oraz Kierownika Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego.
12. Zakupione ze środków Rady we własnym zakresie przedmioty i materiały przekazuje się na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
13. Z działalności finansowej składane jest sprawozdanie na zebraniu Rady Rodziców przez
przewodniczącego lub skarbnika.
§8
Postanowienia końcowe
1. Członkowie Rady Rodziców i jego ogniw pełnią swe funkcje społecznie.
2. Protokół z zebrania Rady Rodziców wraz z listą obecności jej członków podpisuje
przewodniczący i protokolant.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu są normą obowiązującą wszystkich rodziców.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w drodze uchwały
Ogólnego Zebrania Rady Rodziców.
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