REGULAMIN RADY RODZICÓW
DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
EUROPEJCZYK WSZEROKIEM

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2016 r., poz.1943
ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11stycznia 2017 r, poz. 59).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U.
z dnia 11stycznia 2017 r, poz. 60).
4. Statut Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk w Szerokiem.
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§1
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:
 reprezentowania Rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,
 zapewnienia współpracy Rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz
pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 współdziałania z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w stałym polepszaniu
procesu wychowania i funkcji opiekuńczo-wychowawczych szkoły.

§2
1. Udział Rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia poziomu
nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci.
2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz z innych źródeł.
§3
1. Główne zadania Rady Rodziców to:
• zapewnienie rodzicom współdziałania z innymi organizacjami szkoły, rzeczywisty wpływ
na działalność szkoły
• pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły
• udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu między innymi poprzez jego
dofinansowanie
• udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej (wystaw,
wernisaży, turniejów, konkursów artystycznych, wycieczek, pikników rodzinnych itp.
• pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły.
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§4
Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się
siedzibaRady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie,
rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły,
reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

§ 5.
1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym
zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję
rodziców na zebraniu.
2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona12 przedstawicieli oddziału, którzy wchodzą w skład Rady Rodziców.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej
decydują· rodzice danego oddziału.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne
osoby uzyskują taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
5. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest
jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi
inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się
dla tych osób.
6. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego
oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru
przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
7. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału.
Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

§ 6.
1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczoprofilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
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porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego,
program ustala dyrektor szkoły
3. Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 7.
1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez
Dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§8
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września
danego roku szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu
wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez
niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.
4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego
członek Rady Rodziców.
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz
dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 7 dni przed planowanym terminem
zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 2 dni przed terminem.
6. W zebraniach Rady udział bierze dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać
inne osoby do udziału w zebraniach.

§9
1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej
kompetencji.
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących
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w zebraniu.
3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu
jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 10
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
§ 11
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Rodziców.
2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu DSP Europejczyk
w Szerokiem.
4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady
Rodziców.

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 17 września 2018 r
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