
         Regulamin Rady Rodziców
          Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie

            Podstawa prawna:

1. Art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59 z późn. 
zmianami)
2. Statut Przedszkola Samorządowego nr 130.

Postanowienia ogólne

§ 1
Rada Rodziców działa na podstawie ustawy prawo oświatowe, Statutu Przedszkola nr 130
i niniejszego regulaminu.

§ 2
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną  i tryb pracy Rady Rodziców
Przedszkola Samorządowego nr 130 w Krakowie, szczegółowy tryb przeprowadzenia wyboru
członków Rady Rodziców oraz ustalenia dotyczące gromadzenia funduszy.

§ 3   
Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo
oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do
tych ustaw oraz  Statutu Samorządowego Przedszkola nr 130.

Wybory do Rady Rodziców

§ 4
1.  Wybory do rad oddziałowych odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym    
     roku szkolnym.                                                                                                                         
2.  Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 5
1. Członków rady oddziałowej wybiera się spośród rodziców dzieci danego oddziału              

w liczbie 3 osób.
2.  Każde dziecko reprezentuje jeden rodzic.
3. Za wybranych uważa się trzech kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów.
4. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają spośród członków rady oddziału 

przewodniczącego  rady oddziału.
5. Do Rady Rodziców wybiera się po jednym  przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

                                                                   § 6
1. Rada Rodziców powoływana jest w każdym roku szkolnym na nowo.
2. Jeśli  w czasie  kadencji  Rady Rodziców z jej  składu ubędzie członek Rady Rodziców,

organizuje się wybory uzupełniające.
3. Rada Rodziców decyduje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady

ich przeprowadzenia.



Władze Rady Rodziców

                                                                    § 7
1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Rodziców, Zastępcę

Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika,  którzy  tworzą Prezydium.
2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków.
3. Prezydium Rady Rodzicówjest jej stałym  organem, który prowadzi bieżącą działalność

Rady Rodziców.

§ 8
1. Przewodniczący Rady Rodziców

1) jednoosobowo reprezentuje RadęRodziców na zewnątrz,
2) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców,
3) organizuje pracę Rady Rodziców jak również kieruje jej pracami.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki Przewodniczącego 
  w  czasie  jego  nieobecności.  Zakres  zadań  Zastępcy  ustala  Przewodniczący.
3.   Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej zebrań.
4. Skarbnik  Rady  Rodziców  odpowiada  za  prawidłową  gospodarkę  funduszemi

gromadzonymi  przez Radę Rodziców.

                                                                      § 9
            Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy w szczególności:

1) bieżące  kierowanie  pracami  Rady  Rodziców  w  okresie  między  zebraniami,  w  tym
gospodarką  funduszami Rady Rodziców,

2) wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
3) nadzór nad pracami komisji powołanej przez Radę Rodziców.

    § 10
Rada  Rodziców  albo  Prezydium  mogą  powoływać  ze  składu  Rady  Rodziców  komisje
i zespoły zadaniowe, określając ich skład  i zadania.

                                                                           § 11 
1.   Plenarne Zebranie Rady Rodziców odbywa się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
2.   Plenarne Zebranie Rady Rodziców w szczególności:

1) przyjmuje  plan  pracy Rady Rodziców,
2) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz  innych środków,
4) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady Rodziców,

                                                          Zebrania Rady Rodziców

§ 12
1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące. Zebrania zwołuje

i prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców zawiadamiając członków co najmniej siedem
dni przed ustalonym terminem zebrania.

2. Przewodniczący może zwołać zebranie Rady Rodziców w trybie pilnym bez zachowania
siedmiodniowego terminu.

3. Zebrania Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy
1/3 składu Rady Rodziców, na wniosek Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.



§ 13
1. Zebrania Rady Rodziców są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego

przez niego członka Rady.
2. W zebraniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne

osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

§ 14
1. Zebrania Rady Rodziców są dokumentowane w formie protokołu.
2. Protokół podpisuje osoba prowadząca zebranie oraz osoba protokołująca.

                                                       Podejmowanie uchwał

§ 15
1. Rada  obraduje  na  zebraniach  i  podejmuje  uchwały  w  sprawach  należących  do  jej

kompetencji  określonych w ustawach oraz  przepisach wydawanych  na  podstawie  tych
ustaw.

2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 16
Uchwały Rady numerowane  są w sposób ciągły w danym  roku  szkolnym.

                                                 Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

                                                                        § 17
1.   Członkowie Rady Rodziców mają prawo:
             1)  dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją  
              i przebiegiem procesu  dydaktyczno–wychowawczego i opiekuńczego,
              poza  informacjami i dokumentami  uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw    
              personalnych, 
             2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
             3) głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych
              przez Radę Rodziców.
2.   Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu
      sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami
      i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
3.  Rada Rodziców może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny       
      pracy nauczyciela.
4.  Rada Rodziców na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu
     ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień    
      awansu zawodowego.
5.  Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców z innych placówek  w ramach
     ustalonych zasad i zakresów współpracy.
7.  Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia  w  zebraniach  
     Rady Rodziców.                                                     

Fundusze Rady

§ 18



1. Rada  Rodziców  może  gromadzić  fundusze  w  celu  wspierania  działalności  statutowej
przedszkola.

2. Źródłem funduszy Rady Rodziców są dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych
osób fizycznych, osób prawnych oraz fundusze z innych źródeł.

3. Środki  z  funduszu  Rady  Rodziców  mogą  być  przeznaczone  jedynie  na  zadania,
wynikające ze statutu przedszkola.

4. Fundusze Rady Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym
Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania
funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie
udzielone przez Radę Rodziców. 

                                                                      
                                                                       § 19

W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego
gospodarowania środkami społecznymi.

          § 20
            1.  Rada Rodziców może ustalić systematyczną stawkę na działalność Rady Rodziców.

                     2.  Rada ustala kwoty na bieżące imprezy dla dzieci przez nią organizowane i rozlicza się
z nich.
  

Postanowienia końcowe

§ 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


