Załącznik Nr 8 Statutu LP

REGULAMIN RADY RODZICÓW
LICEUM PLASTYCZNEGO
IM. KATARZYNY KOBRO
W ZDUŃSKIEJ WOLI
I. PODSTAWA PRAWNA
§1
1. Rada Rodziców Liceum Plastycznego im Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, zwana w dalszej
treści ,,Radą Rodziców’’, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami tj. nowelizacji Ustawy z dnia 24 maja 2007r.
oraz niniejszego regulaminu.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa zmiana Ustawy o systemie oświaty art.53 i art.54.
Regulamin został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 grudnia 2006r.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§2
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły, Samorządem
Uczniowskim oraz organami nadzorującymi Szkołę, a nadto z organizacjami społecznymi
zrzeszającymi uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły.
3. Celem współpracy, o której mowa powyżej jest doskonalenie organizacji pracy Szkoły,
prezentowanie wniosków i opinii rodziców we wszystkich sprawach Szkoły, zaznajamianie
rodziców z wymogami Szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji
programu nauczania, wychowania i opieki a także do udziału w świadczeniu pomocy
materialnej Szkole.

§3
Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu
prowadzącemu Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami we
wszystkich sprawach Szkoły.

§4
Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
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3. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
szkole i środowisku,
4. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i organizacjom społecznym działającym w
Szkole,
5. współpraca ze środowiskiem lokalnym i podmiotami gospodarczymi,
6. współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży,
7. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
dla Szkoły – zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, w tym także pomocy
materialnej i finansowej od podmiotów gospodarczych współpracujących ze Szkołą i Radą
Rodziców,
8. współpraca z Radami (trójkami) klasowymi.

III. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
§5
W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców uczniów Szkoły. W wyborach każdego ucznia może reprezentować
jeden rodzic.

§6
Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonych przez siebie rocznego planu
pracy i rocznego planu wpływów i wydatków.

§7
1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, które zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy zapewnieniu głosowania więcej niż połowy
członków Rady Rodziców.
2. Ustalenia wynikające z ust. 1 odnoszą się także do władz i organów Rady Rodziców.

§8
1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Skład w każdym roku może być uzupełniony o
osoby wybrane przez ogół rodziców spośród przedstawicieli rodziców uczniów klas
pierwszych lub innych.
2. W przypadku rezygnacji przedstawiciela rodziców danej klasy lub nie wywiązywania się ze
swoich obowiązków, nowych członków w skład Rady Rodziców uzupełnia się na najbliższym
zebraniu ogółu rodziców.
3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady
Rodziców, co powinno nastąpić w okresie dwóch miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.

§9
Zebrania Rady Rodziców odbywają się w pełnym składzie trzy razy w ciągu roku szkolnego.
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IV. WŁADZE I ORGANA RADY RODZICÓW,
KOMPETENCJE I SPOSÓB ICH WYŁAWIANIA.
§ 10
Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
− przewodniczącego,
− zastępcę,
− skarbnika,
− sekretarza,
− Komisję Rewizyjną.

§ 11
Do prowadzenia bieżącej pracy Rada Rodziców powołuje Prezydium, w skład którego wchodzą:
− przewodniczący,
− zastępca,
− trzech członków (w tym sekretarz).

§ 12
Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady i jego Prezydium oraz reprezentuje Radę
Rodziców przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organem nadzorującym i na zewnątrz
Szkoły.

§ 13
Kasę Rady Rodziców prowadzi zatrudniony przez Radę kasjer, który przyjmuje dobrowolne
składki rodziców, darowizny. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji kasowej,
dokonywania wpłat i odprowadzanie gotówki do banku.

§ 14
1. Prezydium Rady Rodziców kieruje całokształtem prac Rady Rodziców w okresie między jej
posiedzeniami, a przede wszystkim:
1) przygotowuje do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez zebranie Rady Rodziców projekty
planu pracy oraz preliminarz wydatków,
2) zwołuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ogólne zebranie rodziców ustalając
termin i porządek zebrania,
3) podejmuje niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady Rodziców w okresie
między zebraniami Rady,
4) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla
Szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
5) współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Rada Pedagogiczna w zakresie doskonalenia
organizacji pracy Szkoły, prezentuje opinie rodziców i występuje z wnioskami we
wszystkich sprawach ważnych dla Szkoły, uczniów i rodziców angażuje je do czynnego
udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki.
2. Prezydium Rady Rodziców składa sprawozdanie z działalności za dany okres.
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3. Prezydium Rady Rodziców opiniuje wnioski uczniów skierowane do Rady Rodziców z
prośbą o zwolnienie z opłat czesnego oraz składki na Radę Rodziców.

§ 15
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. uchwalenie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
a. programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania
szkoły;
3. opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

V. GROMADZENIE I WYDATKOWANIE FUNDUSZÓW
RADY RODZICÓW
§ 16
Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na opiekę nad
młodzieżą oraz na wychowawczą działalność Szkoły.

§ 17
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą:
a. ze składek rodziców,
b. z dotacji i darowizn
c. z dochodów osiąganych z działalności Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne
przepisy.

§ 18
1. Rada Rodziców corocznie określa wysokość rocznej składki na rzecz Rady.
2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej.
3. W uzasadnionych wypadkach Rada Rodziców może niektórym rodzicom obniżyć wysokość
składki lub ją całkowicie anulować na podstawie dokumentów świadczących o niskich
dochodach na członka rodziny.

§ 19
O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 21
Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej według poniższego wzoru.
Rada Rodziców
Liceum Plastycznego
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 29

