Regulamin Rady Rodziców
1.

[Przepis wstępny] Rodzice i Opiekunowie Prawni uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
(dalej: SSP) i Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej (dalej: Gimnazjum; także: Szkoły) tworzą
wspólnotę szkolną i współdziałają z Dyrektorem Szkół w realizacji misji Szkół. Formą instytucjonalną
współdziałania jest w szczególności Rada Rodziców.

2.

[Charakter instytucjonalny] Rada Rodziców jest organem Szkół o charakterze opiniodawczym i
doradczym.

3.

[Skład Rady] Radę Rodziców tworzą Przedstawiciele do Rady Rodziców wszystkich klas SSP i
Gimnazjum.

4.

[Sposób działania] Rada Rodziców działa:
a. stale poprzez Prezydium,
b. na zebraniach zwoływanych przez Prezydium.

5.

[Zadania Rady] Zadania Rady Rodziców obejmują w szczególności:
a. wydawanie opinii i wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących Szkół na wniosek Dyrektora,
na wniosek innych organów Szkół, na wniosek Rodziców / Opiekunów Prawnych Uczniów, z
własnej inicjatywy oraz w sytuacjach przewidzianych odrębnymi przepisami,
b. nadawanie biegu inicjatywom i postulatom zgłaszanym przez Rodziców / Opiekunów,
c. podejmowanie własnych inicjatyw w zakresie promowania i wspierania ponadprogramowej
aktywności oraz nagradzania szczególnych osiągnięć Uczniów,
d. podejmowanie własnych inicjatyw w zakresie honorowania szczególnych osiągnięć Nauczycieli, w
szczególności związanych z wspieraniem ponadprogramowej aktywności Uczniów,
e. podejmowanie własnych inicjatyw w kwestiach organizacyjnych dotyczących Szkół,
w szczególności poprzez przedstawianie odpowiednich postulatów Dyrektorowi Szkół i innym
organom Szkół,
f. uchwalanie rocznego planu pracy,
g. uchwalanie ramowego budżetu, określającego procentowo strukturę wydatków na dany rok
szkolny,
h. uchwalanie i zmienianie Regulaminu Rady Rodziców,
i. wybieranie Prezydium Rady Rodziców,
j. udzielanie absolutorium członkom Prezydium.

6.

[Zadania Prezydium] Zadania Prezydium obejmują w szczególności:
a. bieżące prowadzenie spraw należących do kompetencji Rady Rodziców, w okresach pomiędzy
zebraniami, w szczególności w zakresie realizacji inicjatyw i decyzji Rady Rodziców,
b. przygotowywanie rocznego planu pracy i sprawozdania z jego wykonania,
c. administrowanie środkami finansowymi Rady Rodziców, w tym przygotowanie ramowego
budżetu, prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok
szkolny,
d. zwoływanie zebrań Rady Rodziców,
e. organizowanie prac Rady Rodziców,
f. przyjmowanie wniosków, postulatów i propozycji, które mają być przedmiotem opinii lub
wyrażenia stanowiska przez Radę Rodziców oraz opracowywanie projektów tych opinii lub
stanowisk,
g. bieżące informowanie Rodziców i Opiekunów Prawnych Uczniów Szkół o inicjatywach
podejmowanych i sprawach prowadzonych przez Radę Rodziców, poprzez publikowanie na
stronie internetowej Szkół lub w systemie LIBRUS odpowiednich komunikatów, a w
szczególności: (i) rocznego planu pracy, (ii) sprawozdania z wykonania rocznego planu pracy, (iii)

ramowego budżetu, (iv) informacji o wydatkach przekraczających jednorazowo 5% budżetu, (v)
sprawozdania finansowego za rok szkolny,
7.

[Prezydium]
(i) Prezydium składa się z co najmniej pięciorga osób, w tym Przewodniczącego i Skarbnika.
(ii) Prezydium jest wybierane przez Radę Rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.
(iii) Członkiem Prezydium może być każdy Przedstawiciel do Rady Rodziców.
(iv) Funkcję członka Prezydium można pełnić nie dłużej niż przez 3 lata z rzędu.
(v) Co najmniej jednym z członków Prezydium powinna być osoba niezasiadająca w Prezydium w
poprzednim roku szkolnym.
(vi) W Prezydium powinni być reprezentowani Rodzice obu Szkół, tj. SSP i Gimnazjum.
(vii) W razie ustania członkostwa w Prezydium z powodu rezygnacji lub odejścia Ucznia w trakcie
roku szkolnego, Rada Rodziców dokonuje wyboru uzupełniającego na kolejnym zebraniu.
(viii)Zadania w zakresie określonym w pkt 6.c należą do kompetencji Skarbnika. Podziału
pozostałych zadań pomiędzy członków Prezydium dokonuje Przewodniczący.
(ix) Prezydium podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

8.

[Zebrania Rady Rodziców]
(i) Zebrania Rady Rodziców odbywają się przynajmniej jeden raz w semestrze.
(ii) Zebrania zwołuje Prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej czterdziestu
Rodziców Uczniów lub Opiekunów Prawnych Uczniów Szkół lub połowy Przedstawicieli do Rady
Rodziców.
(iii) Zwołujące zebranie, Prezydium informuje o jego dacie, godzinie i miejscu z co najmniej 10-cio
dniowym wyprzedzeniem. Informację tę umieszcza się na stronie internetowej Szkół, w
systemie LIBRUS lub poprzez wysłanie emaila do Przedstawicieli klas do Rady Rodziców.
(iv) W zebraniach mają prawo uczestniczyć i wypowiadać się wszyscy Rodzice i Opiekunowie Prawni
Uczniów Szkół. Zasady głosowania reguluje pkt 9 niniejszego Regulaminu.

9.

[Głosowania]
(i) Rada Rodziców podejmuje decyzje większością głosów osób upoważnionych do głosowania,
obecnych na zebraniu w momencie głosowania.
(ii) Każda klasa ma 1 głos.
(iii) Osobami upoważnionymi do głosowania są Przedstawiciele klas do Rady Rodziców. W razie
nieobecności Przedstawiciela, w imieniu klasy może głosować Rodzic lub Opiekun Prawny
Ucznia tej samej klasy wyznaczony przez Przedstawiciela.
Swoje umocowanie do głosowania wykazuje podaniem nazwiska i klasy, którą reprezentuje.
Każda osoba może reprezentować tylko jedną klasę.
(iv) Głosowania w sprawach personalnych, w szczególności w przedmiocie wyboru i udzielenia
absolutorium członkom Prezydium odbywają się w sposób tajny. Głosowanie w tym trybie
polega na oddaniu głosu na karcie do głosowania.
(v) Głosowania w pozostałych sprawach odbywają się w sposób jawny, poprzez podniesienie ręki.
Głosowanie powinno jednak odbyć się w sposób tajny, jeśli tak postanowi Prezydium lub Rada
Rodziców.
(vi) Wynik głosowania ustala skrutator lub skrutatorzy powołani w tym celu na zebraniu.

Poznań, dnia 28 września 2017 r.

Prezydium Rady Rodziców

