REGULAMIN RADY RODZICÓW
Rada jest organem społecznym i samorządowym, współdziałającym z Dyrektorem ZSS 103, Radą
Pedagogiczną , organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i
instytucjami , w realizacji ustawowych zadań szkoły.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr.103 Poznaniu, zwanej dalej Radą, działa na podstawie
artykułów 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz 59).oraz
Statutu ZSS 103

§ 2.
Regulamin mniejszy określa cele, zadania i organizacje Rady rodziców

§ 3.
Rada Stanowi reprezentacje wszystkich rodziców .

§ 4.
Terenem działania Rady jest budynek szkoły oraz miejsca w której przebywają uczniowie w trakcie
realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

§ 5.
Rada jest organem społecznym i samorządowym , współdziałającym z Dyrektorem ZSS103 , Radą
Pedagogiczną , organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i
instytucjami , w realizacji ustawowych zadań Szkoły .

§ 6.
Podstawowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą rady
Rodziców Szkoły na zwykłym zebraniu w dniu 16.10.2018 r. przegłosowaną zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym .

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY
§ 7.
Rada Rodziców , zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół
rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest :
1. Do zadań rady należy w szczególności :
• Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą
Pedagogiczną .
• Organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły a w tym
• Zapewnienie rodzicom , we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły .
• Znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno –wychowawczych szkoły
• Uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego
postępów lub trudności
• Znajomość regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz
uzyskania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci .
• Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także
ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.
• Współudział w bieżącym perspektywicznym programowaniu pracy szkoły , pomoc
doskonaleniu organizacji i warunków pracy.
• Udział w realizacji programów nauczania , wychowania oraz zadań opiekuńczych
szkoły .
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym orasz udzielanie pomocy innym organizacja
społecznym działającym w szkole
• Podejmowania działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
dla szkoły , zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną
• Tworzeniu klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą.
• Opiniowanie wszystkich spraw i dokumentów .

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY
§ 8.
1
2
3

Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym
roku szkolnym.
Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z co
najmniej dwóch rodziców uczniów danego działu.
W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4
5
6

Wybory do rady przeprowadza wychowawca klasy.
Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół który przewodniczący po
podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§9
Samą Radę rodziców tworzy reprezentacja rodziców uczniów wszystkich klas, po jednym
przedstawicielu każdej klasy, wybierana w głosowaniu tajnym , na zebraniach klasowych w
miesiącu wrześniu, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

IV
TRYB PRZEPRWADZANIA WYBORÓW
§ 10
SZCZEGOŁOWY TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RADY RODZICÓW
1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na
pierwszym zebraniu rodziców .
3. Rada na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, przy braku kworum, proceduje po
upływie ogłoszonej przez Przewodniczącego Posiedzenia przerwie. Rada , na swym
pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym , zwykłą
większością głosów obecnych na zebraniu , co najmniej pięcioosobowe Prezydium Rady i
trzyosobową Komisję Rewizyjną.
4. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Za wybranego Przewodniczącego uważa się kandydata , który uzyskał większą liczbę głosów.
6. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczny głosów o wyborze
Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
7. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą cześć zebrania.

§ 11
STRUKTURA RADY RODZICÓW
1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
• Przewodniczący,
• Zastępca przewodniczącego,
• Skarbnik
• Sekretarz

• Członkowie- przedstawiciele wszystkich oddziałów.
3. Kadencja Prezydium trwa rok.
4. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu
przeprowadzone są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
5. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych członków w trybie
wyborów uzupełniających .

V
ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
§ 12
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 Września
danego roku szkolnego
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczący mu do czasu
wyboru nowego Przewodniczącego Rady Rodziców .
3. Kolejne zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady rodziców lub upoważniony przez niego
członek Rady , z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły .
4. Zebranie Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony
przez niego członek rady Rodziców .
5. O terminie , miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz
dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, 14 dni przed planowanym terminem
zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego 3 dni przed terminem. Rada może podjąć
decyzje na zebraniu w którym dniu odbędzie się kolejna Rada rodziców.
6. W zebraniu Rady, z głosem doradczym , może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie
Rady Rodziców.
7. Przewodniczący Rady rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady , zapraszać
inne osoby do udziału w zebraniu Mogą one uczestniczyć w spotkaniach jednak nie mają one
prawa do głosowania .

§ 13
1. Zebranie rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej
właściwości.
2. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w
zebraniu.
3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
4. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie teinę, gdy
dotyczy one spraw personalnych ( np. opinii o pracy nauczyciela w związku z uzyskaniem
przez nich stopni awansu zawodowego, opinii o pracy dyrektora i innych osób na
stanowiskach kierowniczych ) i głosowaniu jawnym gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę
uznaje się za przyjętą jeśli została przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na
zebraniu .

§ 14
Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor
Szkoły wnosi o zawieszenie jej wykonania i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób
postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

§ 15
1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
2. Protokół Rady rodziców powinien zawierać:
• Numer , datę i miejsce zebrania,
• Listę osób obecnych podczas zebrania,
• Zatwierdzony porządek obrad,
• Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
• Przebieg obrad,
• Streszczenie wystąpień oraz wnioski,
• Treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
• Podpisy przewodniczącego i protokolanta,

VI
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY
§ 16
1. FUNDUSZ RADY RODZICÓW powstaje z dobrowolnych składek rodziców i innych
dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami
Finansowymi..
2. FUNDUSZEM RADY RODZICÓW zarządza Prezydium Rady z jak najlepiej pojętym
interesem szkoły, przez bezpośrednią współpracą z pozostałymi organami szkoły w
szczególności z Dyrekcją Szkoły.
3. FUNDUSZE RADY RODZICÓW o których mowa w ust. 1 mogą być przechowywane na
odrębnym rachunku bankowym oszczędnościowo rozliczeniowym .
4. Rada może pozostawić pod opieką tak zwane pogotowie kasowe w wysokości ustalonej na
pierwszym w kadencji posiedzeniu Rady Rodziców .
5. Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego mają upoważnienie
przez Radę dwaj przedstawiciele Prezydium Rady oraz osoby wyznaczone stosowną Uchwałą
Rady Rodziców.
6. Środki gromadzone na FRR pochodzące z innych źródeł niż środki rodziców pozostają do
dyspozycji Prezydium Rady.
7. Za miniony rok skarbnik przygotowuje sprawozdanie finansowe które prezentuje Radzie
Rodziców .
8. Rada Rodziców jest zobowiązana do przedstawienia rodzicom swoich klas, na pierwszym
nowym roku szkolnym zebraniu, sprawozdania finansowego zgromadzonych finansach za rok
szkolny .

9. Rada Rodziców może zatrudnić, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych
rozliczeń księgowych.

VII
PODSTAWOWE PRAWA RADY
§ 17
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu
prowadzącego szkołę oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły.

§18
Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1

2

3
4
5

Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
Uchwalenie programu profilaktyki w porozumieniu z Radą pedagogiczną, dostosowany do
potrzeb rozwojowych uczniów obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców.
Opiniowanie program i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły .
Opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
Uchwalania własnego regulaminu.

§ 19
Przedstawiciele Rady mogą brać udział, Jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniu Rady
Pedagogicznej na zaproszenie dyrektora Szkoły.

§ 20
Rada może z własną inicjatywą występować do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o zbadanie i
dokonanie oceny działalności Szkoły , nauczycieli i Dyrektora. Wnioski takie muszą być przekazywane
na piśmie.

§ 21
Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców innych Szkół.

§ 22
Rada może wystąpić do Dyrekcji Szkoły z inicjatywą utworzenia Rady Szkoły

VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek dowolnego
organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na wolnym
zebraniu Rady Rodziców.

§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 25
Rada rodziców posiada i używa pieczęci podłużnej z adresem Zespół Szkół Specjalnych
nr. 103 w Poznaniu

§ 26
Ustawa z 14 Grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. ,poz. 59) – art. 83 i art. 84

