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Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Reprezentacja rodziców oddająca istotę rodzicielskiego organu szkoły nosi nazwę: Rada

Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 77 w Poznaniu im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

2. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.

3. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do
doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców i uczniów w społeczności szkolnej i lokalnej.

2) gromadzenie funduszy na wspieranie działań podejmowanych przez Radę Rodziców, grono pedagogiczne,
pozostałych rodziców i uczniów na terenie szkoły i dzielnicy, a także ustalanie zasad wydatkowania tych
funduszy
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Organizacja działania Rady Rodziców

§ 3.

1. Zebrania Rady odbywają się w budynku szkoły lub wyjątkowo zdalnie na platformie Teams, rodzice używają
kont swoich dzieci tylko w celu udziału w wydarzeniu będącym spotkaniem Rady. Spotkania zdalne odbywają
się na takich samych prawach jak zebrania fizyczne: można głosować i zatwierdzać uchwały o wydatkowaniu
środków finansowych.

2. Na pierwszym zebraniu Rada konstytuuje się, czyli wybiera swoich przedstawicieli - prezydium w składzie:

1) Przewodniczący,
2) Zastępca,
3) Skarbnik,
4) Sekretarz

3. Wybory prezydium odbywają się w trybie jawnym, większością głosów obecnych na zebraniu.

4. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi spotkania Rady, reprezentuje Radę na
zewnątrz.

5. Zastępca przewodniczącego Rady wspiera przewodniczącego i przejmuje jego obowiązki w czasie jego
nieobecności.

6. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

7. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń oraz uchwał o
wydatkowaniu środków finansowych.

§ 4.

1. Kadencja Rady i jej organów trwa rok. W skład rady wchodzą wszyscy obecni na spotkaniu Rodzice

2. W razie rezygnacji, któregoś z przedstawicieli prezydium przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające na
najbliższym zebraniu.

Spotkania Rady

§ 5.

1. Spotkania Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej

niż raz na 2 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, spotkania Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając
członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
przewodniczący może zwołać spotkanie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.

3. Spotkania Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na
wniosek pozostałych rodziców, Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 6.

1. Przygotowanie spotkania Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed
posiedzeniem, otrzymują projekt agendy spotkania. Plan przebiegu spotkania może być zamieszczany także na
stronie internetowej szkoły.

2. Spotkania Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3. W spotkaniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone
przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
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§ 7.

1. Spotkania Rady są protokołowane.

2. Protokoły publikowane są na stronie internetowej szkoły maksymalnie w ciągu tygodnia od spotkania.

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 8.

1. Członkowie Rady powinni aktywnie uczestniczyć w spotkaniach Rady.

2. Kompetencje Rady Rodziców w zakresie doradczym i decyzyjnym oprócz celi opisanych w &2 regulaminu:

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez
nauczycieli,

2) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub organizacje,

6) Opiniowanie decyzji dyrektora o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły
jednolitego stroju i określeniu 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

3. Członkowie Rady mają prawo:

1) 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,

2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
3) głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

4. Rada Rodziców wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w
celu dokonania wyboru dyrektora szkoły:

1) Wybory są tajne, chyba że zostanie przegłosowany jawny sposób wyboru delegatów,
2) Przedstawicieli wybiera się zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu Rady,
3) Spośród kandydatów wybiera się dwie osoby, które uzyskały najwięcej głosów.

5. Rada Rodziców, na wniosek dyrektora, ma prawo wyrazić opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o
awans zawodowy:

1) Opinia powinna być wyrażona na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

2) Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,
3) Opinię podpisuje przewodniczący Rady Rodziców lub jego zastępca.
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Fundusze Rady

§ 9.

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły następujących źródeł:

a. z dobrowolnych wpłat rodziców,
b. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
c. z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
d. z innych źródeł.

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady
Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

3. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Samorząd Uczniowski

Sposób wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców

§ 10.

1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na
następujące cele:

1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak: Dzień Patrona, festyn
sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Kiermasz Bożonarodzeniowy,

2) finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych i sportowych,
3) dofinansowanie części kosztów wyjazdu uczniów i ich opiekunów na olimpiady i konkursy wojewódzkie

lub centralne,
4) zakup książek do biblioteki, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
5) zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów osiągających wzorowe wyniki w nauce,
6) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
7) inne działania edukacyjne i rekreacyjne skierowane do uczniów

2. 30% środków zebranych przez daną klasę na wydarzeniu organizowanym przez Radę Rodziców we
współpracy z pozostałymi rodzicami i uczniami np. kiermaszu jest do dyspozycji klasowej rady rodziców.

Podejmowanie uchwał na temat wydatkowania zebranych funduszy

§ 11.

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Treść uchwał publikowana jest na stronie internetowej szkoły.

§ 12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia - 01.10.2021 r.
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