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Regulamin Rady Rodziców
Przedszkola Nr 1 w Opalenicy
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., art. 53 i 54 (Dz. U. z dnia
9.05.2007r. Nr 80, poz. 542)
2. Statut Przedszkola Nr 1 w Opalenicy
I.

Postanowienia wstępne
1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ
opiniodawczy i doradczy przedszkola.
2. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu
ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi: Rada Rodziców
Przedszkola Nr 1 w Opalenicy.

II.

Skład i struktura rady, tryb powoływania członków
1. Członków do Rady Rodziców (trójki grupowe) wybiera się na pierwszym
zebraniu z rodzicami w poszczególnych grupach spośród ogółu
rodziców na początku każdego roku szkolnego.
2. Skład Rady Rodziców ulega uzupełnieniu o nowych członków na
pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu rady.
3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może
odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby
zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady lub propozycji
członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
4. Rada Rodziców składa się z 2-3 przedstawicieli rodziców
z
poszczególnych grup oraz Zarządu, w skład którego wchodzi co
najmniej 7 członków wybranych w tajnych wyborach.
5. Spośród 7 członków Rady Rodziców wybiera się przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika oraz komisję rewizyjną
6. Działalnością Rady kieruje Zarząd Rady Rodziców w ścisłej współpracy
z dyrektorem placówki.
7. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

III.

Cele , zadania i kompetencje rady
Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji
Programu rozwoju przedszkola,
2. Pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji
placówki i podnoszeniu jakości jej pracy,
3. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
wychowanków, realizowanego przez nauczycieli przedszkola,
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do
wychowanków, nauczycieli i rodziców,
 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania placówki,
 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
przedszkola;
Wspomaganie działań dyrektora i rady pedagogicznej związane z
funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co się
dzieje w przedszkolu, tak aby interesy placówki nie były sprzeczne z
oczekiwaniem ogółu rodziców.
Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz placówki,
Podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki
i uczestniczenie w planowaniu wydatkowania tych funduszy,
Przedstawianie władzom przedszkola i władzom oświatowym opinii
rodziców o wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
Współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
organizacyjnych
Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,
turystycznej i sportowej dzieci,

IV. Organizacja pracy
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Zarząd Rady Rodziców lub dyrektora
placówki.
3. W posiedzeniach rady mogą brać udział inne osoby, z głosem doradczym,
zaproszone przez przewodniczącego.
4. Zebrania Rady rodziców zwoływane są nie rzadziej niż 2 razy w roku
szkolnym lub w każdym innym czasie na wniosek przewodniczącego bądź
dyrektora placówki.
5. Zebrania rady są protokołowane w protokolarzu rady, który znajduje się w
kancelarii dyrektora. Protokoły zebrań Rady Rodziców stanowią dokumentację
placówki.
V. Tryb podejmowania uchwał
1. Wybory do Zarządu Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Nowo wybrana rada ma obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
3. Rady Rodziców jest zdolna do podejmowania uchwał i decyzji jeżeli w
zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków rady.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w
obecności przynajmniej połowy uprawnionych
5. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z prawem lub interesami placówki
dyrektor zawiesza ich wykonanie.
VI. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
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1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności
przedszkola z następujących źródeł:
a) z dobrowolnych składek rodziców,
b) z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji, do których
zwróci się Zarząd rady bądź Rada Pedagogiczna,
c) z dochodowych imprez organizowanych przez przedszkole,
d) z dodatkowych funduszy (np. zbiórka surowców wtórnych).
2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi
osoba upoważniona przez przewodniczącego Rady Rodziców.
3. Wpłaty na fundusz rady zbierane są przez skarbników grupowych i
dokumentowane na dowodach wpłaty i listach zbiorczych poszczególnych
grup oraz ewidencjonowane w księdze przychodów i rozchodów rady
rodziców
4. Propozycje wysokości składki na nowy rok szkolny ustala Rada Rodziców na
zebraniu kończącym dany rok szkolny.
5. W przypadku posyłania do przedszkola więcej niż jednego dziecka rodzice
opłacają składkę tylko na jedno dziecko.
6. Zgromadzone fundusze, pochodzące z wpłat rodziców wydatkowane mogą
być na:
a) uroczystości dla dzieci,
b) imprezy artystyczne dla dzieci,
c) wycieczki,
d) drobne upominki, dyplomy
7. Fundusze pochodzące z innych źródeł (nieskładkowych) mogą być
wydatkowane na:
a) uzupełnianie wyposażenia placów zabaw,
b) zakup środków audiowizualnych,
c) artykułów wyposażenia sal,
d) programy komputerowe dla dzieci.
8. Fundusze Rady Rodziców powinny być przeznaczone na działalność
placówki.
9. Wydatki z funduszu rady dokonywane są na podstawie rachunków i
dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez 2 członków Zarządu:
przewodniczącego rady lub zastępcę i skarbnika.
VII. Postanowienia końcowe
1. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z
Radą
Pedagogiczną i dyrektorem placówki.
2. Rada Rodziców może wyłonić spośród swoich członków przedstawicieli do
reprezentowania jej na zewnątrz.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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