REGULAMIN RADY RODZICÓW
W GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Rodziców w Gimnazjum Miejskim
im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, zwaną dalej w Radzie Rodziców.
§ 2.
Rada Rodziców działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie
oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ), postanowienia Statutu
Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu oraz na podstawie niniejszego
regulaminu.
§ 3.
1. Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentującym rodziców i opiekunów uczniów
Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, zwanego dalej Gimnazjum.
2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
§ 4.
Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Gimnazjum, Radą Pedagogiczną i szkolnym
samorządem uczniowskim przy realizacji procesu kształcenia i wychowania w celu
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych dla jego rozwoju oraz przygotowania
go do prawidłowego wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich – w poczuciu
odpowiedzialności i miłości do ojczyzny oraz poszanowania polskiego i europejskiego
dziedzictwa kulturowego.
§ 5.
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Gimnazjum.
2. Członkowie Rady mają prawo:
- dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem
procesu dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami
uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,

- wypowiadania swoich opinii we wszelkich sprawach szkoły,
- głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę
Rodziców.
3. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach
Rady Rodziców.
§ 6.
Do kompetencji Rady Rodziców Gimnazjum należy:
1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum:
a) programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym, skierowanego do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b) programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym, skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły – w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub
wychowania w szkole przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i wynikającej stąd
potrzeby opracowania takiego programu,
3) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Gimnazjum.
4) Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez
dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego Rada Rodziców powinna przedstawić swoją
opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadamiania o dokonywanej ocenie dorobku
zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje
postępowania.
§ 7.
1. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców, darowizn oraz z innych źródeł.
2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców jest każdorazowo ustalana na początku każdego
roku szkolnego.
3. Środki z funduszów Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:
a) indywidualną pomoc socjalną dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
b) sfinansowanie inicjatyw pobudzających rozwój uczniów,
c) dofinansowanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne,

d) indywidualne nagrody dla uczniów, szczególnie wyróżniających się z tytułu
wybitnych osiągnięć.
4. Wydatkowanie funduszy Rady Rodziców odbywa się z inicjatywy członków Rady, a
ponadto pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać Dyrektor
Gimnazjum, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski
§ 8.
W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor
Gimnazjum. Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane – za zgodą lub na wniosek
Rady Rodziców – także inne osoby.
§ 9.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Rady Rodziców jest Rada Oddziałowa, zwana
również radą bądź trójką klasową. Składa się ona z trzech osób, wybieranych w głosowaniu
jawnym na okres trzech lat.
2. Członek Rady Oddziałowej może zrzec się mandatu, a także zostać z niej odwołany przez
ogólne zebranie klasowe rodziców i opiekunów, jeżeli nie bierze aktywnego udziału w
pracach Rady.
3. W wyborach, o których mowa powyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub
opiekun.
§ 10.
1. Spośród członków Rady Oddziałowej wybiera się jednego Przedstawiciela do Rady
Rodziców – w głosowaniu tajnym na okres jednego roku.
2. Przedstawiciel Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przed upływem kadencji może zrzec
się mandatu, a także zostać z niej odwołany przez ogólne zebranie klasowe rodziców i
opiekunów, jeżeli nie bierze aktywnego udziału w pracach Rady Rodziców.
3. W wyborach, o których mowa powyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub
opiekun. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
§ 11.
1. Wybrani Przedstawiciele Rad Oddziałowych tworzą Radę Rodziców.

2. Rada Rodziców w pełnym składzie, tj. z udziałem wszystkich Przedstawicieli spotyka się
nie rzadziej niż raz w semestrze roku szkolnego na Zebraniu Ogólnym Rady Rodziców.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym, czasie, z inicjatywy 1/3 składu
Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
4. Rada Rodziców uprawniona jest do wykonywania powierzonych jej zadań, dokonywania
wyborów i podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy Przedstawicieli Rad
Oddziałowych.
§ 12.
Zebranie Ogólne jest najważniejszą władzą Rady Rodziców.
Zebranie Ogólne Rady Rodziców w formie uchwał, podejmowanych w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów:
- wykonuje kompetencje, zastrzeżone Radzie Rodziców przepisami ustaw i aktów
wykonawczych, dotyczących systemu polskiej oświaty,
- określa kierunki działania Rady Rodziców,
- uchwala regulamin Rady Rodziców,
- ustala wysokość dobrowolnej składki rodziców w danym roku szkolnym,
- decyduje odnośnie wydatkowania ze środków finansowych z funduszy zgromadzonych
przez Radę Rodziców kwoty przekraczającej jednorazowo sumę 10’000,00 zł ( dziesięć
tysięcy złotych ),
- wspiera ze swego grona na okres jednego roku Prezydium Rady Rodziców oraz w razie
potrzeby Komisję Rewizyjną,
- przyjmuje sprawozdanie z działalności w poprzednim roku szkolnym Prezydium Rady
Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
§ 13.
1. Organem wykonawczym, Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców. Składa się ono
z pięciu do siedmiu osób wybranych w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu Rady
Rodziców w każdym roku szkolnym na okres jednego roku. Członkowie Prezydium Rady
Rodziców spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i
Skarbnika Rady Rodziców.
2. Członek Prezydium przed upływem kadencji może zrzec się mandatu lub zostać z niego
odwołany przez zebranie plenarne Rady Rodziców, jeżeli nie bierze aktywnego udziału w
pracach Prezydium.

3. Na żądanie co najmniej 1/5 (jedna piąta) ogółu Przedstawicieli, wybory członków
Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 14.
1. Prezydium Rady Rodziców organizuje i kieruje pracami Rady Rodziców, a w
szczególności:
- wykonuje uchwały Zebrania Ogólnego,
- przedkłada Zebraniu Ogólnemu sprawozdania ze swojej działalności,
- wskazuje przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania rodziców i opiekunów wobec
organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sytuacji, kiedy z
przyczyn
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Wiceprzewodniczący. Wyboru przedstawiciela dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.
- podejmuje decyzje w przedmiocie wydatkowania środków finansowych z funduszy
zgromadzonych przez Radę Rodziców w wysokości nie przekraczającej kwoty 10’000,00 zł
( dziesięć tysięcy złotych ).
2. Przewodniczący Rady organizuje prace Prezydium Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia
Rady i Prezydium Rodziców. Jest przedstawicielem Rady Rodziców do reprezentowania
rodziców i opiekunów wobec organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny. Reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.
Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego
nieobecności.
3. Przewodniczący Rady Rodziców może w pilnie uzasadnionych okolicznościach na wniosek
Dyrektora Gimnazjum podjąć decyzje o wydatkowaniu środków finansowych z funduszy
Rady Rodziców na potrzeby szkoły lub potrzeby szkoły lub potrzeby socjalne uczniów w
wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 500,00 zł ( pięćset złotych ). Decyzja
Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Prezydium.
§ 15.
1. Rada Rodziców może postawić o powołaniu spośród Przedstawicieli, nie będącymi
członkami Prezydium, Komisji Rewizyjnej i powierzyć jej sprawowanie kontroli nad
sposobem wydatkowania funduszy Rady Rodziców przez Prezydium Rady Rodziców.
2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się na takich samych
zasadach, jak wybory członków Prezydium Rady Rodziców.

§ 16.
1. Dokumentacja z prac Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej
oraz Rad Oddziaływań przechowywana jest w kancelarii szkoły.
2. Do obowiązków Dyrektora Gimnazjum należy obwieszczenie wyników do Rady
Rodziców, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia
Rady.
§ 17.
Wszelkie przedmioty, urządzenia i inne ruchomości, zakupione z funduszy Rady Rodziców
na potrzeby Gimnazjum stają się własnością szkoły z chwilą zakupu.

Niniejszy regulamin został uchwalony na Zebraniu Ogólnym Rady Rodziców
Gimnazjum w dniu 12 listopada 2009 roku.
W głosowaniu jawnym przy obecności 15 osób, na liczbę 24 ogółem uprawnionych
Przedstawicieli Rad Oddziałowych za jego przyjęciem było 15 osób przeciw było 0 osób,
wstrzymało się od głosu 0 osób.
Powyższy regulamin wszedł w życie z dniem uchwalenia i zastąpił dotąd
obowiązujący regulamin Rady Rodziców w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika w
Sierpcu.

