REGULAMIN RADY RODZICÓW
GIMNAZJUM NR 17
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
WE WROCŁAWIU

1. Rada Rodziców Gimnazjum nr 17 im. ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu
działa na podstawie:
• Ustawy o Systemie Oświaty
• Statutu Gimnazjum nr 17.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
• podejmowanie uchwał, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
w sprawie:
 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 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 Rada
podejmuje w/w uchwały w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego,
• opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły,
• opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły,
• opiniowanie przedstawionego przez Radę Pedagogiczną szkolnego
zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
• wnioskowanie, w uzasadnionych przypadkach, do Rady
Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów
nauczania lub szkolnym zestawie podręczników,
• opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub
inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły,
• uzgadnianie z dyrektorem szkoły, wzoru jednolitego stroju
noszonego przez uczniów oraz określanie sytuacji, w których
przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez
niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,
• delegowanie dwóch przedstawicieli rodziców do komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
szkoły,
• występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły.
3. W każdym z oddziałów szkoły działa rada oddziałowa składająca się z trzech
osób.
4. Wybory do rady oddziałowej odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców
uczniów w roku szkolnym.
5. Wybory odbywają się w sposób tajny, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.

6. W wyborach do rad oddziałowych każde dziecko reprezentuje jeden rodzic
(prawny opiekun).
7. Wybory przeprowadza się poprzez głosowanie na kartach opatrzonych
pieczęcią szkoły.
8. Za wybrane uznaje się trzy osoby z największa liczbą otrzymanych głosów.
W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej
kandydatów, co skutkowałoby niemożnością określenia listy trzech
wybranych osób, przeprowadza się dodatkowe głosowanie. Jeśli w wyniku
dodatkowego głosowania żaden z kandydatów nie uzyska większej liczy
głosów zarządza się losowanie.
9. Wyborów do rady oddziału nie przeprowadza się jeśli zgłoszonych zostanie
tylko trzech kandydatów. W takim przypadku osoby zgłoszone uznaje się za
wybrane.
10.
Kadencja rady oddziału trwa jeden rok szkolny.
11.
Rady oddziałowe delegują ze swego grona jednego przedstawiciela do
Rady Rodziców.
12.
Rada Rodziców wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym
prezydium w składzie:
- przewodniczący
- wiceprzewodniczący
- skarbnik.
13.
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
14.
Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania
się nowej Rady.
15.
Rada Rodziców zbiera się obligatoryjnie raz na trzy miesiące oraz
w razie potrzeby.
16.
Zebrania Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub osoba przez
niego upoważniona, powiadamiając wszystkich członków z tygodniowym
wyprzedzeniem.
17.
Zebrania Rady są zwoływane również na wniosek co najmniej 1/3
członków.
18.
Zebrania Rady są protokołowane, stanowią podstawę dokumentacji i
powinny być przechowywane na terenie szkoły.
19.
Decyzje Rady zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów
przy obecności minimum 2/3 członków Rady.
20.
W przypadku równego podziału głosów decyduje głos
przewodniczącego.
21.
Głosowania nad uchwałami są jawne.
22.
Każdy członek Rady ma prawo zażądać głosowania tajnego w każdej
sprawie.
23.
Obecność członków Rady Rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
W przypadku trzech kolejnych nieobecności nieusprawiedliwionych Rada
może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Rady Rodziców.
24.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
25.
Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczane powinny być
w szczególności na:

•

dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczych
i wypoczynkowych uczniów szkoły,
• nagrody dla uczniów osiągających sukcesy w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych,
•
nagrody dla uczniów osiągających wyróżniające wyniki w nauce
i zachowaniu.
26.
Rada Rodziców zatwierdza plan wydatków na podstawie
zadeklarowanych przez rodziców dobrowolnych składek.
27.
Rada Rodziców prowadzi bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu gromadzenia środków oraz dokonywania bieżących
wpłat i przelewów.
28.
Rada może finansować wydatki osobowe i rzeczowe związane
z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.
29.
Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką.
30.
Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007
roku.

