Regulamin Rady Rodziców
Gimnazjum Nr 22 Częstochowie
Podstawa prawna regulaminu:
1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, wraz z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami).
3. Statut Gimnazjum Nr 22 w Częstochowie.

Regulamin
W Gimnazjum nr 22 w Częstochowie, zwanym w dalszej części Regulaminu Gimnazjum, działa
Rada Rodziców, zwana w dalszej części Regulaminu Radą, organ przedstawicielski ogółu rodziców, mający na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków do nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów.
I.

Kompetencje Rady

1. Kompetencje i zadania Rady Rodziców są następujące:
1) występowanie do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły lub placówki,
2) uchwalanie Szkolnego Programu Wychowawczego,
3) uchwalanie Programu Profilaktyki
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
5) opiniowanie projektu planu finansowego Gimnazjum
6) występowanie z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły,
7) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zgodnie z Art. 9c. USTAWY
Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. Nr 3, poz. 19 wraz z
późniejszymi zmianami),
8) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum.
2. Rada może występować z wnioskami do Dyrektora o przyznawanie nagród oraz wyróżnień dla
nauczycieli, uczniów, rodziców, a także może przyznawać nagrody z własnych funduszy.
II. Organizacja działania Rady
1. W skład Rady wchodzą rodzice uczniów Gimnazjum.
2. Zebrania klasowe rodziców w głosowaniu tajnym dokonują wyboru przedstawiciela klasy w
Radzie Rodziców – z każdej klasy wchodzi w skład Rady jeden przedstawiciel rodziców.
3. Zebranie Rady Rodziców wyłania ze swego grona Prezydium Rady – to jest: Przewodniczącego
Rady i członków Prezydium w ilości określonej przez Zebranie Rady.
4. Prezydium Rady jest upoważnione do podejmowania decyzji dotyczących wydatkowanie funduszy Rady zgodnie z uchwalonym corocznie przez Radę preliminarzem.
5. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz Gimnazjum oraz w kontaktach z Dyrektorem i
Radą Pedagogiczną.
6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady, przygotowuje porządek obrad i prowadzi je.
7. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Gimnazjum, zwany
w dalszej części Regulaminu Dyrektorem.
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8. Posiedzenia Rady są protokołowane.
9. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym, na wniosek Rady i
za jej zgodą.
10. Rada ma prawo podejmowania uchwał, opiniowania, wnioskowania i inicjowania działań mających na celu wspieranie Szkoły w działalności statutowej.
11. Rada podejmuje decyzje kolegialnie, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej
50% składu osobowego Rady.
12. Na wniosek przynajmniej jednego członka Rady głosowanie odbywa się w sposób tajny. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się zawsze w sposób tajny.
13. Wyrażanie opinii przez Radę odbywa się poprzez głosowanie. Poprzedzone jest ono dyskusją,
w trakcie której członkowie Rady mogą zgłosić zastrzeżenia, propozycje uzupełnień lub zmian,
o których uwzględnieniu decyduje Rada większością głosów.
III. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady
1.
–
–
–
2.
–
–
–
–
–
3.
4.

Rada dysponuje środkami finansowymi osiąganymi w następujący sposób:
dobrowolne składki rodziców,
własna działalność zarobkowa,
darowizny.
Rada przeznacza zgromadzone fundusze w szczególności na:
zakup pomocy naukowych,
pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
finansowe wspieranie działalności wychowawczej i opiekuńczej Szkoły poprzez organizację
zajęć pozalekcyjnych wg potrzeb uczniów,
zakup nagród dla uczniów, nauczycieli, rodziców,
inne wydatki wymagające wsparcia Rady, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Szkoły.
Rada uchwala corocznie preliminarz wydatków na podstawie deklaracji wpłat złożonych przez
rodziców uczniów.
Corocznie Rada Rodziców wybiera spośród swego grona trzyosobową Komisję Rewizyjną,
która dokonuje kontroli prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej Rady.
Ustalenia końcowe

1. Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są
na posiedzeniach, jeżeli mogą one naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
2. Niniejszy regulamin może być nowelizowany jedynie przez Radę.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie po dwóch tygodniach od jego uchwalenia. Jednocześnie
traci moc prawną poprzedni Regulamin, uchwalony dn. ........................ r.

Uchwalono dnia: ...............................................
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