REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275
IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE
1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami).
2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:
- reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
- ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i
wychowaniem uczniów,
- współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktycznowychowawczej i poprawie jej wyników.
3. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w
ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.
4. Radę Rodziców stanowią delegaci rad klasowych rodziców, wybranych zgodnie z
Trybem przeprowadzania wyborów (załącznik nr 1).
5. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i
ukonstytuowania się nowej.
6. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium, w
skład, którego wchodzi przewodniczący i jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Dyrektor
szkoły bierze udział w posiedzeniach Rady Rodziców z głosem doradczym.
8. Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z
planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych
rodziców.
9. Zebrania prezydium Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż trzy razy w roku.
10. Uchwały wszystkich zebrań zapadają większością głosów.
11. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest u sekretarza Rady
Rodziców.
12. Fundusze rady rodziców szkoły mogą być używane na określone cele
(punkt 16). Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny.
13. Wszelkie pomoce i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się

własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.
14. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów
osiąganych z imprez organizowanych przez radę, darowizn i dotacji.
15. Wpłaty na Radę Szkoły można dokonać przelewem bankowym na wyznaczone
konto lub gotówką w sekretariacie szkoły.
16. Rada Rodziców prowadzi własna rachunkowość wg przepisów regulujących sposób
rachunkowości.
17. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz
szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami rady pedagogicznej.
18. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor szkoły mogą odwoływać się do
organu bezpośredniego nadzorującego szkołą.
19. Prawa i obowiązki Rodzica stanowią załącznik nr 2.

