
ia Rady Rodzic6w
rwla II w Leinie,
wyboru przedstawicieli
rdusry Rady.

s r

postanowienia 
og6lne

I' Rada Rodzitu*j:t] nY?"nw' 'ToTegowyrn przedstawicielstwem rodzic6w uczni6wZespotu Publicznego cimnazj'um iirt"rlipJ#i,rtfi im. Jana pawtarl w Leznie.

$ 2

Cele izadania Rady Rodzic6w

I ' Kompetencjt *Tl:gtulajq przepisy y*uyy o systemie 
-o-swiaty z dnia 7 wrzesnia r99r r.jii1li,J#fr -'fi'#*i#Tffiri*,=; i##r're Karr a Nau czvc i e, u l. p i in

21::i#:"x::;L;#Yff 
H;::yffijil11'RadaRodzic6wuchwarareguraminswojej

6w do rad oddzialowych oraz odpowiednioyRodzic6w.

skladek rodzic6w orazinnych Srodk6w,

an6wRady,

1)
2)

3)
4)
s)
6)

3 .

4.

wyb6r przedstawiciela rodzic6w do udziatu,rzez organptowadzqcy szkolp w celu
ctora Zespofu;

rw nalezy:

r6y sz-koly, organu prowadzqcego szkolg orazmd szkol4 z wnioskami i opiniari dotyczpcymivLeZnie,
podrEcznik6w,



c) wnioskowanie' w uzasadnionych przypadkach, o dokonanie zmia, r.v szkornyrn zestawie

,. :::,*J;;:"n'"",:i[ill,,'/;#Hit;i**i:;ff:;#[ 3i::[," ". z,niana *,ycr,
d) uchwalanie, w porozumieniu i.otu ,"torn.iol?::1ffitilri *ou Pedagogiczna w terminie 30 dni od dnia rozpoczscia
";u.nwffi 

'*rT:fffr:Hi#lfi"..r-,ffi1***n'::t"#ru,"narozpoczpcia

0 f*i*,J"::if:flffi::".::l"y*, ,u#"i,"iy.g:_y::" i6w, nauczycieri i rodzic6w,
_oraz organu sprr 

r'^1-' : '-. 
:$.::ganow szkoly, organu prowadz4cego szkolg

Nauczyiiela - o j )gtczny - na podstawie art. 6a 
"o. 

r pr.i! ?Ag) sporzqdzawe i .przedstawiunll,:f:::1']#;"tJjiiffii1; przez dyrekrora
ifttJ 

tJt;'ffffitff::lri:,T'ku ziwodo*re" nauczvciera 'u oiolr-r, uzu - zsodme z art

.? Jf.,iliadanie.oiitii 
* tii"i# wzoru jednotirego stroju dra uczni6w, noszonego na terenie

i) okreslenie sytilac,
przez niego jedn. t ucznia naterenie szkoly nie wymaga noszenia
wychowaivczych I na szczeg6ln4 organizicip zajit iiJ"r"t1""-

i) "fu;;Jproj. 
ilach'

"ti 

"pi"i"*r"ir p. 
ladanego przezdyrektora s*o+y,

. wychowywania w l" 
poprawy efektywnoSci 

-ksaalcenia 
lub

l) opiniowanie zamiaru podjgcia dzialalnoSci w szkolekt6rych cer em . staruto*y* ; "rt ari alarnose ffi;i;.ffi; ffii::?Hffi jirJtrffiX?,.,f ormdziata*:::,,1lgtiviiil,,rq.r,",*r;.1r1;.i;r[*.,hczejszkoty
m) gromadzenie fundu szy z dobrowolnych skladek .'J,ro* oraz zinnych fu.deri ustalaniezasad ich wydatkowania w ceru w_spierania dr;t ilfu statutowej szkory5. ponadto do zadan Rady Rodzic6w iog 

:sp ro,. ,. pr*r" rrw Le2nre nare*:a) pobudzanie i or8anizowanie 
loznic.rr rF;'h*;l#"roa"ir?* ;';;;;*spomaganiarearizacji starutowych cer6w i zaiair zpc iii, i_li]pu*lu II w Leznie,b) inicj owanie i prowadzenie ;r-".Id"1 or# -;tde.v.h parrnerski m icontaktompomigdzy rodzicami i nauczycierT:-:tryrr, n, *"Ji.mnym szacunku, orwarrosci,

, 
zaufaniu i wsp6lnej trosce o aobro uczruow,

c) ochrona zbiorowych praw rodzic6w i zapewnieni e im rzeczywistego wplywu na dzialarnosi,. ZPG i_SP im. J. pawla II w Leznie,
d) pomoc w doskonaleniu organii"ii i*.u*+g* pracy zpc isp im. J. pawla rr w Le2nie,e) udzielanie pomocy samorzQdowi uczniowrtirtoi oii. organizacjom mlodziezowymi spolecznym dzialajqcym w ZpG i Sp im. J. pawla II w Leznie,

t
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1 .

2.

sklad i struktura organ6w Rady Rodzic6w oraz spos6b ich powofywania

Podstawowym ogniwem organizacyjnym og6fu rodzic6w jest zebranie rodzicow klasy.
wybory do rad oddzialowyctr, prezydium. Rady, Komisji Rewizyjnej oraz wybor
:Jtr#'flTffi ,,)#l*tri*#,:dbvwajqsie"g.ii"i."procedur4*vt"io*stanowi4c4
Rodzice podczas zebtT! poszczeg6lnych klas wybieraja sposr6d siebie przedstawicieli racloddzialowych, k;t6re skladaj4 sig itrzech orou, pi".*oilil"q.rgo, sekretarza i skarbnika.
Kazdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodzic6w.4.



5' za wybranego uznaje sig kandyclata, ktory otrryntal najwiqcej glosow. Glosowanie lnozeodbywai sig osobno na kahdego kanclydata lub tai.ni ttu *r"yrtkicli zglos zonych
Kandvdatow.

6. Przewodniczqcy rad oddziarowych tworzqRadg Rodzic6w.
l. Organami Rady s4:

I ) Plenarne Zebranie Rady Rodzic6w,
2)Prerydium Rady,
3) Przewod niczqcy Rady,
4) Komisja Rewizyjna

8. Plenarne zebranieRady odbywa sig co najmniej dwarazyw roku szkornym.
9' Plenarne zebtanie Rady na pierwszym zebraniu, rozpoczynaj4cym kadencjg, w glosowaniu

tajnynr, po uzyskaniu aprobaty.sl- Yo uprawnionyih *vti..u ft."yai"-'Ruiy, * iyrnPrzewodniczQcego oraz pozostalych czlonkow Piezydium Rady noOri.Orn i czlonkow
Komisji Rewizyjnej.

l0' Pisemne zawiadomienia o dniu, godzinie i porz4dku zgromadzenia og6lnego Rady
Rodzicow przekaznje dyrektor ZpG i Sp im. J. pawla iI _ loprr", wlaSciwych u-czni6w 

-_

czlonkom Rad Oddzialowych na 7 dni przed planowanym terminem zgromadzenia.
I l ' Przewodni czqcy Rady jednoosobowo reprezentuje Radq na zewn4trz, kieruje pracami Rady

i Prezydium Rady.

12' Prezydium Rady sklada sig z 5 czlonk6w: przewodniczqcy, zastepca przewodnicz4cego,
sekretarz, czlonkowie

13. Posiedzenia Prezydium Rady odbywaj4 sig co najmniej raz na dwa miesi4ce. posiedzenia
zwoluje i prowadzi przewodniczqcy Rady.

14. Rada albo Prezydium Rady mog4. powolywa6 ze skladu Rady komisje, okre6laj4c ich sklad
i zadania.

15. Rada wybiera ze swego skladu 3-osobowq KomisjE Rewizyjn4 w skJad ktorej wchodz4
przewo dni czqcy, wi ceprzewodni cz4cy i sekretarz Komi sj i Rewizyj n ej .

16. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog4wchodzid w sklad Prezydium Rady.
17. W zebraniach Rady Rodzic6w, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mog4 bra(,udzial, z glosem

doradczynr, zaproszone osoby.

'  $ 4

Tryb i zaiir.es dzia{ania organ6w Rady Rodzic6w

l. Kadencja Prezydium Rady Rodzic6w trwa sze6i lat.

2. Mandat czlonkow Rady Rodzic6w, kt6rych dzieci w trakcie kadencji Rady opuScily szkolg,
wygasa automatycznie.

3. Na poczqtku kaedego roku sz,kolnego, w terminie do 30 wrzeSnia, przeprowadza sig wybory
uzupelniaj4ce do Rady Rodzic6rv spoSrod rodzic6w nowopowstalych klas. 

-Wybory

uzupelniaj4ce odbywaj4 sig w trybie ustalonym w $ 3 pkt. l-6 niniejszego Regulaminu
4. Zakes i tryb dzialania rad oddzialowych:

a) wspoldzialanre z rodzicami i wl4czenie ich do realizacji zadah, zgodnie z wlasnym



planern pracy,

b) wspoldzial ante zPrezydium Rady Rodzic6w w celu reilizacjiplanu pracy tego organu,
c) zwolywani e zebrah klasowych rodzic6w w uzasadnionych wypadkach , a tak2e nawniosek wychowawcy klasy,

d) skladanie sprawozdari ze swojej dzialilnokci w zakresie problem6w klasy oraz udzialuw dzialalnosci Rady Rodzic6w.
5' Plenarne zebranie Rady realizuie wszystkie cele i zadarua zawafie w $ 2 niniejszegoregulaminu.

6' Prezydium Rady jest stalym organem, kt6.y prowadzi bieiqcqdzialalno$i Radv.
7. Zakres i tryb dzialaniaprezydium Rady Rodzic6w:

a) reprezentowanie Rady Rodzic6w,

b) bie24ce kierowanie catoksrtahem prac Rady Rodzic6w - realizacjaplanu pracy Rady
Rodzic6q

c) koordynow anie dzialalnoSci rad oddzialowych,
d) podejmowanie uchwal dotyczqcych dzialalno6ci, zakresu i realizacji zadahfinansowo-

gospodarczych,

e) skladanie sprawozdaf ze swojej dzialalnosci przedRadqRodzic6w,

D opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres sttht zuwzglqdnieniem opinii
rad klasowych,

g) nadz6r nad pracami komisji powolywanymi przezRadg Rodzic6w lub prezydium.

8. Komisja Rewizyjna jest organem sprawujqcym kontrol q nad dzialalnosciqprezydium.
9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleby w szczeg6lnosci:

a. nadz6r nad dzialalnosci4 poszczeg6rnych ogniw Rady Rodzic6w,
b. dokonywanie raz w roku kontroli dzialalnoSci poszczeg6lnych ogniw zgodnej

z regulaminem i uchwalami Rady Rodzic6w,

c. dokonywanierazw roku kontroli dzialalnoSci finansowo-gospodarczej Rady Rodzicow,
d. przeprowadzanie dora:hnych kontroli na wniosek przewodni czqcego lub skarbnika, bqdi

na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 10 iodri.O* i przekaziny
przewodniczecemu Komisji Rewizyjnej , ,

e. skladanie Radzie Rodzic6w rodznych sprawozdari ze swych prac wraz z wnioskami
pokontrolnymi,

f przygotowanie sprawozdantaze swojej dzialalnoSci i wnioskowanie o udzielenie lub nie
udzielenie absolutoririm odchodz4cej Radzie Rodzic6w na koniec jej kadencji,

g- canwarie nad zgodnofci4 dzialania poszczeg6lnych organ6w Rady Rodzic6w z
regulaminem i przepisami og6lnie obowi4zuj4cymi w dzialalnoSci finansowo-
gospodarczej,

h. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
i. wykonywanie innych zadahkontrolnych zleconychprzezRade.

$ 5



1 .

)

a
J .

4.

l .

Podejmowanie uchwal

Rada Rodzic6w i jej organy wyra2ajqswoje stanowisko w formie uchwal.
Uchwaly Rady Rodzic6w, Prezydium Rady Rodzic6w, rad oddnatowych i pozostalych
organ6w zapadaj4w glosowaniu jawnym, przy akceptacji 51 % uprawnionych.
Wybory rodzic6w do- poszczeg6lnych organ6w oraz podejmowanie uchwal w sprawach
personalnych odbywaj4 sig w glosowaniu tajnym.

Posiedzenia Rady Rodzicow i innych organ6w s4 protokolowane, a protokoly podlegaj4
zafiirerdzeniu na kolejnym najblizszym zebraruu danego organu.

$ 6

Zakres kompetencji funkcyjnych czlonk6w Rady Rodzic6w

Zadaniemprzewodni czqcego Rady Rodzicow jest:

a) kierowanie pracami Rady Rodzic6w,

b) wsp6lpraca zdyrekcjqZespolu Publicznego Gimnazjum i Szkoty Podstawowej
im. J. P4wla II w Leinie, RadqPedagogicznqi Samorz4dem Uczniowskim
w dostosowywaniuzadafii cel6w Rady Rodzic6w do konkretnych potrzeb szkoly,

c) dokonywanie podziafu zadafi i obowiq.zk6w migdzy czlonk6w Prezydium Rady
Rodzic6w,

d) wspoldzialanie zewszystkimi czlonkami Rady Rodzic6w w celu realizacji planu pracy,

e) zwolywanie i prowadzeme zebrair Rady Rodzic6w i Prezydium Rady ltoclzic6w,

D kierowanie dzialalno6ci4finansow4Rady Rodzic6w,
g) okreSlenie zakresu zadafidla komisji problemowych,

h) przekazywanie uchwal, wniosk6w i opinii dyrektorowi Zespolu Publicznego Gimnazjum i
Szkoly Podstawowej im. J. Pawla II, Radzie Pedagogiczrej, Samorz4dowi Uczniowskiemu,

D reprezentowanie Rady Rodzic6w.

Zadaniem sekretarza Rady Rodzic6vrl jest:

a) opracowanie i realizacja harmonogramu Rady Rodzic6w,

b) przygotowanie zebrahPrezydium Rady Rodzic6w,

c) nadzorowanie terminowoSci prac Rady Rodzic6w,

d) prowadzenie dokumentacji Rady Rodzic6w oraz zapewnienie jej prawidlowego
przechowywania.

Zadanrem skarbnika Rady Rodzic6w jest:

a) prowadzenie caloksztaln dnalalno6ci kasowo-finansowej Rady Rodzic6w zgoclnic
z obowi4gujqcymi przepisami,

b) organizowanie - wsp6lnie ze skarbnikami rad oddzialowych - wplywow finansowych
na dzialalno Sd Rady Rodzic6w,

c) nadzor nad pelnq i biezqcq realizacjqplanowych dochodow oraz prawidlowq, cckrwq

2.

J .



i zgodn4 z przezraczeniem oraz obowiqnjqcyni przepisarni realizacjqwydatkow,
d) opracowanl_e - w porozumieniu Prezydium Rady Rodzic6w - projektow plan6w

fi nansowyc h i nadz6r nad i ch prawidlow q r ealizacj 4
e) nadz6r nad prawidlowoSci4 i rzetelno6ci4 prowadzenia dokumentacji ksiggowo-

finansowej,

0 sprawdzanie na biez4co dokument6w i dowod6w rachunkowo-kasowvch oraz
zatwierdzanie ich do wyplaty, 

'

g) skladanie sprawozdafi z dzialalno6ci finansowo-gospod arczej oraz zwykonania plan6w
finansowych Rady Rodzicow.

4. Zadaniem Przewodniczecego Komisji Rewizyjnej jest realizacja zadah przypisanych
Komisji rewizyjnej.

$ 7

Zasady dzialalno:ici gospodarczo - finansowej Rady Rodzic6w

l Dzialalnofc Rady Rodzicow opartajest na funduszach pochodz4cych z dobrowolnych
skladek rodzic6w, dotacji i darowizn, dochod6w osi4ganych przez radp.

2. WysokoS6 stawki rocznej ustalana jest coroczni e przpzRadg Rodzic6w. W przypadku, gdy
do szkoly uczeszcza z rodziny wigcej ni| jedno dziecko, to skladka rozlozona ilst
r6wnomiernie na kazde z nich.

3. Funduszami Rady Rodzicow zarzqdzaPrezydium Rady Rodzic6w, po rozpatrzeniu
wniosk6w przy bezposredniej wsp6$racy z pozostalymi organami szkoly.

4. Fundusze zebrane przezRadg Rodzic6w mog4 byi wydatkowane na wspieranie celow
statutowych Szkoty, w tym szczegolnie na udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie
realizowania programu wychowania i opieki nad uczniami.

5. Pisemne wnioski o przyznane Srodk6w z funduszu Rady mogq skladai:

a. dyrektor szkoly,

b. rady oddzialowe,

c. nauczyciele,

d. Samorzqd Uczniowski. ,
6. Wnioski powinny posiadad adnotacjg dyrektora szkoty zawierajqcq informacjg o celowoSci

wydatku.

7. Srodki finansowe Rady Rbdzic6w mogqby6 gromadzone i przechow)ry/ane na bankowym
rachunku oszczgdnoSciowo - rozliczeniowym lub w szkole.

8. Skarbnik kazdej rady oddzialowej zbierafundusze z dobrowolnych skladek rodzicow
iprzekaz$e je pracownikowi szkoly lub rodzicowi wyznaczonemu ptzezRadg Rodzicow.

9. Zazbieranie funduszy z dobrowolnych skladek rodzic6w .vqrrznaczonaprzezRadg Rodzicow
osoba moZe otrzymywad wynagrodzenie w ustalonej ptzezRadg Rodzic6w wysokoSci.

10. Osobqupowa2nionqw imieniu Prezydium Rady Rodzic6w do skladania podpisow na
bankowej karcie wzor6w podpis6w jest przewodruczqcy Rady Rodzicow.

11. w dzialalnoSci finansowej Rady obowi4Tujq zasady celowego i oszczgdnego
gospodarowania Srodkami spolecznymi.
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Postanowienia ko6cowe

Do podpisywania dokument6w i korespondencji w imieniu
uprawniony jest przewodnicz4cy RudV Rodzic6w badi
wiceprzewodniczqcy lub sekretarz.
W pr4rpadku naruszania lub ograniczanra uprawnieri Rady Rodzic6w przezinny organ
Zespolu Publiczrego Gimnazjum i Szkoty Podstawowej im. J. Pawla fi*f"i",i", piezydium
Rady Rodzic6w moZe zlozy| pisemn4 skargE do dyrektora szkoly.

W razie konflifttu pomigdzy Rad4 Rodzicor,l

Rada Rodzic6w moze wsp6lpracowat z radami rodzic6w innych szkol orazorganizacjami
i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
zmiany w regulaminie mog4 nast4pii w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia.

Lelno. an. .Q1...Q.9.,. !gg.{,...r.

l .

2.

a
J .

Prezydium Rudy Rodzicow
upowazniony przez niego

Podpisv Prezydium Rady Rodzicow:

4.

5 .

6.

1 .

2.

3 .

4.

5 .

Przewodniczqcy

zastep ca przewodlri czqcego

sekretarz

czlonek Rady

czlonek Rady

J^a*4ul,ah^- ^n 9P, &. O t.og. (ed,.


