Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
z siedzibą w Aulnay sous Bois
REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Ambasadzie RP w Paryżu
z siedzibą w Aulnay sous Bois
Rozdział I
Podstawa prawna
§1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn.zm.);
Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej z
siedzibą w aulnay sous Bois.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§2
1. W szkole działa reprezentacja rodziców tworząca Radę Rodziców.
2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkolnym współpracującym z
kierownikiem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz innymi
organizacjami działającymi na terenie szkoły, jak również z organizacjami
prowadzącymi i nadzorującymi szkołę.
3. Członkowie Rady Rodziców i jego organów pełnią funkcję społecznie.
§3
Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, strukturę i zasady przeprowadzania wyborów,
kompetencje, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.
§4
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkolny Punkt
Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców
lub prawnych opiekunów uczniów szkoły.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć
odpowiednio:
- kierownika szkoły;
- radę pedagogiczną szkoły;
- samorząd uczniowski szkoły;
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-

radę rodziców.
Rozdział III
Cele i zadania Rady Rodziców
§5

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów szkoły oraz
podejmowanie działań wspierających statutową działalności szkoły, a także
wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Rada rodziców może występować do kierownika szkoły i innych organów szkoły,
organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
3. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą
pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowanego przez
nauczycieli;
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Rada rodziców w szczególności:
-

-

pobudza i realizuje rozmaite formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania
szkoły w jej statutowej działalności;
wzbogaca ceremoniał i zwyczaje szkolne zgodnie z polską tradycją;
uczestniczy w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia
poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku w szkole;
współdziała z kierownikiem szkoły i środowiskiem społecznym;
gromadzi środki finansowe na fundusz rady rodziców, niezbędny na wspieranie
działalności szkoły i wydatkuje je zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez radę
na dany rok szkolny na walnym zebraniu klasowych rad rodziców;
udziela pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
współpraca ze środowiskiem lokalnym;
podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na
działalność wychowawczą i pozalekcyjną;
wzbogaca wyposażenie szkoły w pomoce naukowe;
wyraża opinie o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu dla potrzeb awansu
zawodowego.

5. W ramach ścisłej współpracy ze szkołą rada rodziców informuje kierownika lub radę
pedagogiczną o wszystkich sprawach będących przedmiotem jej działania.
6. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikającego
z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej, a wobec nieskuteczności
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rozwiązania sporu w drodze wzajemnych rozstrzygnięć, rada rodziców ma prawo zwrócić
się o rozstrzygnięcie konfliktu przez organ prowadzący szkołę.
Rozdział IV
Organizacja działania Rady Rodziców i jej organów

§6
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie ogólne
rodziców klas.
2. Zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera spośród siebie klasową radę
rodziców składającą się co najmniej z trzech osób, przy czym jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic. Wybory klasowych rad rodziców przeprowadza się na
pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły.
4. Na plenarnym posiedzeniu rady rodziców szkoły zostaje wyłonione prezydium rady
rodziców, jako organ kierujący oraz komisja rewizyjna, jako organ kontrolny rady
rodziców.
5. W skład prezydium rady rodzców wchodzą: przewodniczący, dwóch
wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik i członkowie rady (tak zwani łącznicy
klasowi reprezentujący każdy odział).
6. Komisja rewizyjna składa sie z co najmniej trzech osób: przewodniczącego, sekretarza
i członków komisji.
7. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.
8. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
9. Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy jej członków.
Rozdział V
Zasady wyborów i struktura Rady Rodziców i jej organów

§7
1. Wybory do rady rodziców (klasowej rady rodziców), prezydium rady rodziców i do
komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją
zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów uczestników
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prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowane.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
6. Obrady plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego rady rodziców prowadzi
przewodniczący rady rodziców.
Obrady przebiegają według następująceg porządku:
-

sprawozdanie z działalności organu ustępującego;
sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium
ustępującemu organowi;
informacja kierownika szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub
innych instytucji i organizacji;
dyskusja;
uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji;
wybory nowych organów rady rodziców.

7. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez przewodniczącego nie
rzadziej niż raz w roku szkolnym.
8. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania zawiadamia przewodniczący, co
najmniejn na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
9. Plenarne zebranie rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na
wniosek rady rodziców, kierownika szkoły lub rady pedagogicznej, złożone do
prezydium rady rodziców.
§8
1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w roku. Na posiedzenia
można zaprosić kierownika szkoły i inne osoby.
2. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu rady
rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz rady.
3. Protokół zebrania rady rodziców zawiera:
-

numer protokołu i datę;
listę podjętych uchwał,
stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. kworum;
wykaz osób uczestniczących w zebraniu;
zatwierdzony porządek zebrania;
stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji)
treść zgłoszonych wniosków;
podjęte uchwały i wnioski;
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podpisy przewodniczącego i protokolanta.
§9

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami
rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek
zarządu rady rodziców i rady rodziców. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej mają formę
pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu rady rodziców.
§ 10
1. Do podstawowych zadań Rady należy:
-

opracowanie preliminarza dochodów i wydatków;
podejmowanie decyzji w sprawach wydatków uprzednio nieprzewidzianych w
preliminarzu;
ustalenie harmonogramu posiedzeń;
ustalenie zasad komunikowania się w okresie pomiędzy zebraniami.

2. Do obowiązków członków prezydium i komisji rewizyjnej należy:
-

Przewodniczacy reprezentuje radę rodziców na zewnątrz, kieruje całokształtem prac
rady, organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady.
Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności;
Skarbnik – prowadzi działalność finansową i dokumentację przychodów i wydatków;
Sekretarz – odpowiada za prowadzenie księgi protokołów;
Komisja Rewizyjna - zadaniem komisji jest bieżąca i podsumowująca kadencję
kontrola finansowych działań rady.
§ 11

1. Mandat członka prezydium wygasa w przypadku rezygnacji osoby z reprezentowania
rodziców w radzie, zmiany szkoły przez dziecko przedstawiciela rodziców,
negatywnej oceny działalności przedstawiciela rodziców, przegłosowanej na zebraniu
rady rodziców.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka prezydium rada przeprowadza wybory
uzupełniające na zwolnione miejsce.
Rozdział VI
Działalność finansowa Rady
§ 12
1. Rada gromadzi fundusze przeznaczone na działalność ujętą w regulaminie.
Środki finansowe rady rodziców pochodzą z :
-

dobrowolnych składek rodziców, ustalanych rokrocznie na pierwszym walnym
zebraniu w nowym roku szkolnym;
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darowizn;
innych form wsparcia finansowego.

2. Funduszem rady rodziców zarządza prezydium rady zgodnie z jak najlepiej pojętym
interesem szkoły.
§ 13
1. Środki finansowe rada gromadzi w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowym.
2. Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają
upoważnieni przez radę rodziców przedstawiciele prezydium rady, w tym skarbnik
obowiazkowo.
§ 14
1. Zarząd rady rodziców prowadzi swą działalność finansową w oparciu o ogólnie
obowiązujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości.
2. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z ustalonym preliminarzem.
Mogą one być wydatkowane na :
-

dofinansowanie imprez, konkursów, wycieczek oraz innych przedsięwzięć o
charakterze ogólnoszkolnym;
nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów;
opłaty związane z z wynajmem pomieszczeń, opłatą ubezpieczenia;
zakup środków dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, gospodarczego oraz
niezbędnego wyposażenia pomieszczeń szkolnych oraz innego sprzętu niezbędnego
do funkcjonowania szkoły.

3. Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu rady
rodziców, rada przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 15
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – rada
rodziców na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia
regulaminowe może zapraszać kierownika szkoły oraz kierownictwo pozostałych
organów szkoły.
§ 16
1. Rada rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację
uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w
niniejszym regulaminie.
2. Członkowie rady rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach,
które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
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3. Regulamin ten może być w całości lub w części zmieniony albo zaktualizowany na
podstawie odrębnej uchwały przegłosowanej większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Rodziców.

Aulnay sous Bois, 31.01.2015

.............................................
Kierownik szkoły

..................................................
Przewodniczący Rady
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