Uchwała nr 1/06
Rady Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie
im. Henryka Sienkiewicza
z dnia 7 września 2006 r.
Na podstawie art. 53 ust. 3 w związku z art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Rada Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie uchwala:

Regulamin
Rady Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) ”Liceum”– należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie ;
2) ”Dyrekcji”– należy przez to rozumieć Dyrektora i Zastępców Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie;
3) ”Radzie Rodziców”– należy przez to rozumieć Radę Rodziców Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie;
4) ”Regulaminie”– należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie;
5) ”Ustawie”– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

§2
1.

Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców i prawnych opiekunów
uczniów Liceum

2.

Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści ”Rada Rodziców Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie”

3.

Rada rodziców składa się z 3 osobowej reprezentacji rodziców każdej z klas Liceum (tzw.
Trójkom Klasowym ), wybranych na zebraniach klasowych w głosowaniu jawnym.
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4.

Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata, od września do wyboru nowego składu Rady po
upływie kadencji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września roku, w którym upływa
kadencja.

5.

Członkowie Rady Rodziców, których dzieci ukończyły Liceum w trakcie kadencji zostają
zastąpieni przez rodziców uczniów z klas nowo zorganizowanych, wyłonionych w trybie,
o którym mowa w ust. 1.

6.

W przypadku zmniejszenia składu Rady Rodziców, z przyczyn innych, niż określone w
ust. 5, uzupełnia się jej skład o członków z oddziału, w którym wystąpił wakat. Zapis
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Cele i zadania Rady Rodziców
§3
1.

Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji przy pracy
szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków technicznych i
wyposażenia szkoły oraz zapewnienia warunków bytowych uczniów.

2.

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Liceum, do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, do Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i
opiniami dotyczącymi spraw Liceum.

3.

W celu wspierania działalności statutowej Liceum Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie
z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.

4.

Rada Rodziców współpracuje z innymi organami Liceum oraz z innymi podmiotami w
celu realizacji swoich zadań.

§4
1. Podstawowymi zadaniami Rady Rodziców jest:
a) Wydawanie opinii dotyczących bieżącego i perspektywicznego planowania pracy
Liceum;
b) Współudział w realizacji programu nauczania i programu wychowawczego oraz
zadań opiekuńczych Liceum;
c) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
dla Liceum, zwłaszcza na działalność edukacyjną, wychowawczo-opiekuńczą oraz
na poprawę stanu technicznego i doposażenia w pomoc dydaktyczne;
d) Pomoc w doskonaleniu organizacji i poprawie warunków działania Liceum;
e) Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z zakładami pracy, organizacjami
społecznymi i instytucjami współpracującymi z Liceum;
f) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, działającemu w Liceum.
2. Rada Rodziców może ponadto występować do Dyrekcji z uzasadnionymi wnioskami
dotyczącymi usprawnienia pracy Liceum, dokonania oceny pracy nauczycieli, przyznawania
nagród i wyróżnień dla nauczycieli, a do organu prowadzącego o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia dla Dyrektora.
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Organy Rady Rodziców
§5
1.

Organami Rady Rodziców są Prezydium i Komisja Rewizyjna.

2.

Rada Rodziców na pierwszym swoim posiedzeniu w głosowaniu jawnym Rada
Rodziców wybiera ze swego składu Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną.

3.

W razie potrzeby Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły.

4.

Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Rodziców i jej organów zapewnia Dyrekcja
Liceum.

5.

Prezydium Rady składa się z:
a. Przewodniczącego Prezydium
b. 2 Zastępców Przewodniczącego
c. Skarbnika
d. 2 Członków

6.

Pracą Prezydium kieruje jego Przewodniczący, a pod nieobecność jeden z Zastępców.

7.

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i 2 Członków, przy czym
przynajmniej jeden z nich musi posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

8.

Do kadencji Prezydium i Komisji Rewizyjnej przepisy § 2 ust. 6,7 i 7 stosuje się
odpowiednio.

§6
1.

Komisja Rewizyjna kontroluje pod względem formalnym działania Rady Rodziców i jej
Prezydium, w tym sposób realizacji uchwał oraz prawidłowość gospodarki finansowej, w
ramach zgromadzonych środków finansowych.

2.

Planowe kontrole przeprowadzane są na podstawie planu kontroli w okresach rocznych.

3.

W miarę potrzeb mogą być przeprowadzane kontrole doraźne.

4.

Z kontroli sporządzany jest protokół, a wnioski w nim zawarte podlegają przedstawieniu
Trójkom Klasowym, Radzie Rodziców na posiedzeniu plenarnym oraz Dyrekcji.

5.

Na zakończenie kadencji Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie ze swej pracy,
obejmujące między innymi:
a. wyniki przeprowadzonych kontroli;
b. informacje o stopniu realizacji wniosków pokontrolnych;
c. wnioski i sugestie dotyczące wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na
celu polepszenie efektywności przy Rady Rodziców i jej organów.
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Tryb pracy Rady Rodziców i jej organów
§7
1.

Rada Rodziców obraduje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych przez
Przewodniczącego Prezydium, w uzgodnieniu z Dyrekcją, nie rzadziej niż raz na semestr
( pół roku).

2.

Posiedzenie plenarne może być także zwołane na uzasadniony wniosek 1/3 składu Rady
lub Dyrektora, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

3.

Projekt porządku posiedzenia przedstawia Przewodniczący Prezydium lub wnioskodawca,
o którym mowa w ust. 2.

4.

Porządek posiedzenia zatwierdza Rada Rodziców w głosowaniu jawnym, przy czym może
wprowadzić zmiany w stosunku do przedłożonego projektu.

5.

W posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w
głosowaniach, Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Pedagog Szkolny, Wychowawcy Klas i inne
osoby zaproszone.

§8
1.

Prezydium Rady Rodziców obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zapisy § 7 ust.2 ,3, 4, i 5 stosuje się odpowiednio

2.

Zebrania Trójek Klasowych zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał, w uzgodnieniu z Prezydium Rady i właściwym wychowawcą klasy.

§9
1.

Rada Rodziców i organy wyrażają swoją wolę w formie uchwały, podejmowanych w
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy
swoich członków.

2.

Za wykonanie uchwał odpowiedzialne jest Prezydium Rady Rodziców.

3.

Wykonanie uchwał Rady Rodziców i jej organów może zawiesić Dyrektor, w przypadku
stwierdzenia ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. W sprawach
spornych rozstrzyga organ prowadzący Liceum.

§ 10
1.

Posiedzenia Rady Rodziców i jej organów są protokołowane, a protokół musi zawierać
datę posiedzenia, oznaczenie organu, porządek obrad, najważniejsze ustalenia, a w formie
załączników listę obecności i podejmowane uchwały.

2.

Numeracja uchwał jest ciągła w ramach kadencji (pierwsze cyfry oznaczają kolejny numer
uchwały, w dwie następne rok; np. 01/06).
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3.

Dokumentacja z prac Rady Rodziców i jej organów przechowywana jest w Liceum.

4.

Zasady gromadzenia i wydatkowania środków finansowych.

§ 11
Rada Rodziców gromadzi środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:
1) z dobrowolnych składek rodziców, lub opiekunów prawnych uczniów;
2) z wpłat ( darowizn) osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów;
3) z dochodowych imprez i akcji, prowadzonych przez Rade Rodziców w społeczności, w
której działa.

§ 12
1.

Wysokość składki rodziców ustalana jest, na wniosek Prezydium, każdorazowo na
początku roku szkolnego na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców.

2.

Wysokość składki, o której mowa w ust. 1 jest wartością minimalną, ustalaną od każdego
ucznia. Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki lub obniżyć jej
wysokość, jeżeli do Liceum uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców i rodzina
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

3.

Obniżenie składki lub zwolnienie z jej wnoszenia następuje na pisemny wniosek
zainteresowanych lub z urzędu i wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Przez Prezydium
Rady Rodziców, po uprzednim uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej i właściwego
Wychowawcy Klasy.

4.

Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi dla gospodarowania funduszami społecznymi.

5.

Nadzór nad realizacją dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Rady Rodziców,
przekładając Radzie na plenarnym posiedzeniu roczne sprawozdania.

§ 13
1.

Środki finansowe, o których mowa w § 11 wydatkowane są na działalność opiekuńczą,
wychowawczą, dydaktyczną oraz na poprawę stanu technicznego i wyposażenia Liceum, w
szczególności na zakup pomocy naukowych.

2.

Wydatkowanie środków finansowych następuje na podstawie Preliminarza Wydatków
Rady Rodziców na dany rok szkolny, przyjętego przez Radę Rodziców w drodze uchwały.

3.

W przypadku szczególnie ważnego, uzasadnionego interesu Liceum lub jego uczniów
dopuszcza się dokonywanie wydatków nieobjętych Preliminarzem na podstawie uchwały
Prezydium Rady Rodziców, podlegającej zatwierdzeniu na najbliższym plenarnym
posiedzeniu Rady.

4.

Ramowy Preliminarza Wydatków Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu
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§ 14
1.

Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi dla gospodarowania funduszami społecznymi

2.

Nadzór nad realizacją dochodów i wydatków prowadzi Skarbnik Rady Rodziców,
przekładając Radzie na plenarnym posiedzeniu roczne sprawozdania.

3.

Wydatkowanie środków finansowych wymaga każdorazowo akceptacji 2 Członków
Prezydium, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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