REGULAMIN RADY RODZICÓW

I. Podstawa prawna
Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Zespole Sportowych
Szkół Ogólnokształcących w Gdyni na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z
dnia 07.09.1991r. i art.4 z dnia 11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 80 poz. 542) i zgodnie ze Statutem ZSSO w Gdyni.
II. Skład i struktura Rady Rodziców
1. Podstawą organizacyjną Rady Rodziców są przedstawiciele rad oddziałowych (klasowych)
zwanych dalej Radami Oddziałowymi. Rada Oddziału (klasy) składa się z trzech osób
wybranych w tajnych wyborach , które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w
każdym roku szkolnym. Tak powstała Rada Oddziału wybiera spośród siebie :
- przewodniczącego;
- zastępcę przewodniczącego;
- skarbnika.
W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel Oddziału (Klasy).
2. Na wspólnym zebraniu Rady Rodziców (tj. przedstawicieli Rad Oddziałowych) wybiera się :
- prezydium w liczbie minimum siedmiu osób zwane dalej Prezydium Rady Rodziców;
- komisję rewizyjną w liczbie dwóch osób zwane dalej Komisją Rewizyjną Rady
Rodziców;
- w razie potrzeby komisje problemowe zwane dalej Komisjami Problemowymi Rady
Rodziców w dowolnej liczbie osób.
3. Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swego grona :
- przewodniczącego,
- zastępcę przewodniczącego,
- sekretarza,
- skarbnika.
Wybory są ważne przy obecności minimum siedmiu osób Prezydium Rady Rodziców.
III. Kompetencje Rady Rodziców
1. Reprezentowanie rodziców wobec Dyrektora Szkoły , Rady Pedagogicznej i władz
Oświatowych.
2. Ułatwianie szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowywaniem
uczniów.
3. Współdziałanie ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej.

IV. Cele i zadania Rady Rodziców.
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz
szkolnych, zarządzeniami Dyrektora Szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej . Rada
Rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie potrzeb ucznia na
terenie szkoły , a szczególnie w :
- realizacji zadań dydaktycznych szkoły np. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
- finansowaniu nagród w konkursach i zawodach organizowanych na terenie
szkoły oraz finansowaniu nagród specjalnych na rzecz
wyróżnionych uczniów bądź całej klasy
- finansowaniu nagród specjalnych (pieniężnych) na rzecz całej klasy, tj.:
- nagród w wysokości 20% zgromadzonych przez daną klasę ś rodków w przypadku klas IV, V szkoły
podstawowej, I, II gimnazjum i I, II liceum oraz
- nagród w wysokości 40% zgromadzonych środków w przypadku klas VI szkoły podstawowej, III gimnazjum i III
liceum.
Warunkiem otrzymania nagrody jest wpłata przez daną klasę minimum 80% ś rodków na Radę Rodziców
najpóźniej do dnia 31 stycznia danego roku szkolnego. Wypłata nagród nastąpi najpóźniej do dnia 1 czerwca
danego roku szkolnego
- finansowania wyjazdów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe reprezentantów szkoły (nie dotyczy
reprezentacji klubów).wspó pracy w realizacji zada opieku czych szko y wobec zagro e patologicznych
(narkomania , sekty, alkoholizm),
- współpracy z Radą Pedagogiczną w ocenie i rozwiązywaniu problemów
relacji uczeń-nauczyciel,
- współpracy w zakresie bezpieczeństwa ucznia,
- organizowania pomocy materialnej dla młodzieży
znajdującej się w wyjątkowych sytuacjach finansowych;
- wspieraniu działalności kulturalno-oświatowej;
- podejmowaniu działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, w tym
także pomocy materialnej i finansowej od sponsorów;
- udzielaniu pomocy w organizowaniu pracy Samorządu Uczniowskiego;
- zapoznawanie rodziców z potrzebami szkoły oraz zachęcanie ich do czynnego udziału
w pracy społecznej na rzecz szkoły
V. Organizacja pracy
1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan finansowo-gospodarczy na dany rok szkolny.
3. Prezydium Rady Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
4. Uchwały Rady Rodziców podejmuje się zwykłą większością głosów (tj. 50% obecnych + 1 osoba)
przedstawicieli obecnych na zebraniu.
5. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców jest do wglądu Dyrekcji szkoły.
6. Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić działalność finansowo-gospodarczą
w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz
prowadzenia dokumentacji. O wynikach kontroli Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioski
pokontrolne.
7. Na żądnie Dyrekcji Szkoły, Komisja Rewizyjna obowiązana jest do przeprowadzenia dodatkowych
kontroli.

VI. Zasady działalności finansowej
1. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat osób
prawnych i fizycznych.
2. Fundusze Rady Rodziców mogą być użyte na cele określone w rozdziale IV . Dysponuje nimi
Prezydium Rady Rodziców według uchwalonego preliminarza wydatków na dany rok szkolny.
3. Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość według przepisów regulujących zasady
prowadzenia gospodarki finansowej. Prezydium Rady Rodziców powierza księgowej .
Wybrana osoba do prowadzenia księgowości nie musi być związana z Radą Rodziców .
4. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium Rady Rodziców za całokształt działań finansowych
Rady Rodziców jest przewodniczący , zastępca przewodniczącego , sekretarz i skarbnik
Prezydium Rady Rodziców. Do ich obowiązków należy:
- przestrzeganie decyzji Rady Rodziców i ustaleń Prezydium Rady Rodziców oraz
Komisji Rewizyjnej,
- zapewnienie płynności w realizacji planowanych wpływów i wydatków zgodnie z
przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,
- sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowych i kasowych oraz przygotowywanie
zatwierdzonych wypłat,
- ścisła współpraca z księgową.
5. Rada Rodziców na zakończenie roku rozliczeniowego podejmuje decyzje o wysokoś ci składek
w następnym roku szkolnym oraz przygotowuje preliminarz wydatków.
VII. Postanowienia końcowe
1. Członkowie Rady Rodziców i jej organów wykonują swoje funkcje społecznie .
2. Regulamin wchodzi w życie po przejęciu go przez Radę Rodziców.
3. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści.
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