Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

§ 1
Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty/tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329/ zebranie rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu powołuje Radę Rodziców.
Rada Rodziców jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym reprezentującym ogół rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

§ 2
Cele i zadania Rady Rodziców
Podstawowymi celami Rady Rodziców  są:
	podejmowanie, wespół  z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną, działań zmierzających do usprawnienia i doskonalenia statutowych funkcji szkoły,

pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole,
	tworzenie przyjaznego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły
reprezentowanie ogółu rodziców przed organami szkoły oraz organami nadzorującymi szkołę we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
	Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

	organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz  realizacji podstawowych celów i zadań szkoły,
	gromadzenie środków pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, ustalanie zasad ich wydatkowania oraz informowania ogółu rodziców o przeznaczeniu funduszy, z poszanowaniem zasady przejrzystości,

zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a w szczególności na:
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
- znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat indywidualnych postępów w nauce i ewentualnych trudności swoich dzieci oraz porad w sprawach wychowania i dalszego ich kształcenia,
	współpraca ze środowiskiem lokalnym,

udzielanie pomocy, na ich wniosek, samorządowi uczniowskiemu lub organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.

§ 3
Skład, struktura i sposób powoływania Rady Rodziców i jej organów
Podstawowym organem Rady Rodziców jest rada oddziałowa rodziców, składająca się z trzech osób, wybierana przez zebranie ogólne rodziców danej klasy.
Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
Na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców szkoły wyłaniane są:
	organ przedstawicielski i wykonawczy Rady Rodziców – Prezydium Rady Rodziców

organ kontrolny Rady Rodziców – Komisja Rewizyjna.
	Prezydium Rady składa się z 6 osób, spośród których wyłoniony zostanie, w wyniku głosowania jawnego, przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i dwóch członków Rady. Prezydium dokonuje swojego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.
	Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Wyboru przewodniczącego Komisja dokonuje spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu. 
	Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze, zarówno spośród swoich członków, innych członków Rady Rodziców, jak i innych osób spoza szkoły współdziałających z nią, do wykonania określonych zadań. 


§ 4
Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców
 Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od września roku inaugurującego kadencję, aż do 30 września ostatniego roku kadencji. 
	Członkowie klasowych rad oddziałowych rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w trakcie kadencji Rady Rodziców – zostają zastąpieni przez członków klasowych rad oddziałowych rodziców z klas nowo zorganizowanych. 
Zakres i tryb działania rad klasowych: 
	współdziałanie z rodzicami przez włączenie do realizacji zadań wewnątrzklasowych, reagowanie na sytuacje problemowe, zapobieganie kryzysom,

współpraca z Radą Rodziców i innymi organami w sprawach dotyczących szkoły,
zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych wypadkach i na wniosek wychowawcy klasy,
przedstawienie Radzie Rodziców pisemnej informacji o istotnych sprawach dotyczących klasy lub szkoły.
	Zakres i tryb działania Prezydium Rady Rodziców:

	reprezentowanie Rady Rodziców,

realizowanie planu pracy Rady Rodziców,
powoływanie i nadzór nad działalnością komisji problemowych,
podejmowanie uchwał dotyczących działalności oraz zakresu i realizacji zadań finansowo-gospodarczych,
składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności przez Radą Rodziców,
sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi szkoły, na jego wniosek, opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela kończącego staż zawodowy. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postepowania związanego z oceną pracy nauczyciela
współdziałanie z dyrekcją szkoły,
	proponowanie rodzicom uczniów szkoły, za pośrednictwem klasowych rad rodziców, wielkości składki rocznej na potrzeby szkoły na dany rok szkolny, 
	do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

uchwalenie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2,
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  
	Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej:

	nadzór nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym przepisami finansowymi oraz Regulaminem Rady Rodziców,

kontrola prawidłowego gromadzenia środków z dobrowolnych wpłat rodziców i ich dystrybuowania,
ustalanie planu i przeprowadzanie kontroli, sporządzanie protokołów i przedkładanie Prezydium Rady wraz z wnioskami pokontrolnymi,
 sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.



§ 5
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne
Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. 
Uchwały: ogółu rodziców, Rady Rodziców, klasowych rad oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
	Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz tego organu lub przewodniczący.
	Uchwały Rady Rodziców szkoły mają formę pisemną i są rejestrowane w protokole Rady Rodziców szkoły. Uchwały klasowych rad oddziałowych nie muszą być protokołowane. 
Uchwały Rady Rodziców sprzeczne z prawem są, z mocy prawa – nieważne. 

§ 6
Wybory do Rady Rodziców i jej organów
Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 3 wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
	w terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 zwoływane są pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów,

 na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składającego się z trzech rodziców uczniów danego oddziału,
	w wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców klasy ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory,
do zadań przewodniczącego należy: 
	przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej,

nadzorowanie przebiegu głosowania,
	obliczenie głosów, przy pomocy jednego z rodziców. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej,
	ogłoszenie wyników głosowania.

	Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech,
	 osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę,

głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,
	na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów,
 w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia,
 wyborca stawia znak ,,X” obok jednego, dwóch lub trzech kandydatów, na których głosuje,
 głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem ,,X” jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje,
 Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu. 
	Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków rady oddziałowej w obecności rodziców.

Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.  Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi szkoły.
Protokół z wyborów, o których mowa w pkt. 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenie Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
	Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor szkoły w terminie do 19 października danego roku szkolnego.  
Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców  ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.  
	Jeśli w czasie kadencji Rady Rodziców ubędzie któryś z jej członków, dopuszcza się wśród rodziców danego oddziału zorganizowania wyborów uzupełniających.  


§ 7
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

	Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej, niż raz w roku szkolnym, niezwłocznie po jego rozpoczęciu.
	Plenarne posiedzenie Rady Rodziców mogą też być zwoływane w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, złożony do Prezydium Rady Rodziców.

Zebrania Prezydium Rady rodziców odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na dwa miesiące. Na posiedzenia zaprasza się Dyrektora szkoły. 
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy ich samych, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy, z zastrzeżeniem, że nie rzadziej niż w terminach wywiadówek szkolnych. 

§ 8
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

	Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspierania statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

	ze składek rodziców,

z wpłat osób fizycznych, organizacji i fundacji,
z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i okolicznych mieszkańców,
z działalności gospodarczej,
z innych źródeł. 
	Wysokość rocznej składki rodziców ustala się na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców, na początku roku szkolnego, na wniosek Prezydium Rady Rodziców.

Wysokość zgromadzonych przez Radę Rodziców środków, jak i sposób ich wydatkowania są informacjami, jawnymi, przedstawianymi wszystkim rodzicom w formie stosownych sprawozdań i preliminarzy. 
	Wydatkowanie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady Rodziców na każdy rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców, z uwzględnieniem ustaleń określonych w pkt. 7.

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodziców na następujące cele:
	pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania, bądź dofinansowania dożywiania, zakupu odzieży, podręczników,

dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, np. Kopernikalia, festyny sportowo-rekreacyjne, konkursy przedmiotowe,
dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych,
	ufundowanie stypendiów dla uczniów zdolnych i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce,

dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek, biwaków, podniesienie estetyki pomieszczeń klasowych oraz inne niezbędne wydatki na rzecz poszczególnych klas,
zakup książek, pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego dla szkoły.    
	Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców na, z zastrzeżeniem pkt.9:

	cele określone w pkt. 5,

finansowanie lub dofinansowanie własnych projektów Rady Rodziców, w tym: budowa nowych pracowni lub gabinetów przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nową aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
przeznaczenie środków na kapitał założycielski w celu prowadzenia określonej formy działalności gospodarczej,
lokowanie środków na korzystnych kontach terminowych lub zakup akcji.
	W przypadku ścisłego określenia przez donatora przeznaczenia przekazanych środków, Rada Rodziców jest zobowiązana do wykonania woli darczyńcy i nie może daru przeznaczyć na inne cele. 


§ 9
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców może, na podstawie umowy zlecenie powierzyć obsługę księgowo-rachunkową środków finansowych Rady Rodziców odpowiednim służbom księgowym szkoły.
Do obowiązków osób wykonujących czynności  określone w ust. 1 należy prawidłowe i zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji finansowej. Szczegółowe zasady prowadzenia operacji finansowych określają właściwe przepisy. 
	Nadzór nad prawidłowe realizacją zadań określonych w ust. 1 powierza się skarbnikowi Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu gromadzenia środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.



§ 10
Postanowienia końcowe
Członkowie klasowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji przez organy ich powołujące, jeżeli podjęły taką decyzję w obowiązującym trybie.
Spory na tle ograniczenia możliwości uprawnionych działań organów Rady Rodziców przez Dyrektora lub inne organy szkoły  rozpatrywane są, po bezskutecznych próbach polubownego ich załatwienia, przez organ prowadzący szkołę.
Zmiany Regulaminu wymagają, dla ich ważności, formy pisemnej.
Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu. 
 Niniejszy Regulamin uchwala Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 3                    w Wałbrzychu. 


