Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.) oraz
Statutu Szkoły.
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§2
1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną,
Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami
(z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami
harcerskimi, których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej szkoły.
§3
1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
2. Rada Rodziców może podejmowad działania również w innych miejscach, w których przebywają
uczniowie, w trakcie realizacji przez szkołę zadao dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuoczych.
Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
3. Podczas1 zebrao oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech
rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentowad tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) przyjmowanie zgłoszeo kandydatur,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) podanie wyników głosowania.
8. Zadania komisji skrutacyjnej
a) przygotowanie kart do głosowania,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu
9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydowad do rady oddziałowej.
10.Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonad jedynie rodzice, którzy przybyli
na zebranie.
11.Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazid zgodę na kandydowanie.
12.Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może byd mniejsza niż trzech.
13.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14.Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
15.Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
16.Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
17.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się
kolejną turę głosowania.
18.Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po
podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

19.Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
§5
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym
zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może
reprezentowad tylko jeden rodzic.
4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu
jawnym .
5. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.
Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek
rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4
8. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
9. Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeo kandydatur do Rady Rodziców,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
10.Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonad jedynie rodzice, którzy przybyli na
zebranie.
11.W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
12.Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazid zgodę na kandydowanie.
13.Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków
rady oddziałowej.
14.Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do rady Rodziców uważa się kandydata,
który uzyskał największą liczbę głosów.
15.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się
kolejną turę głosowania.
16.Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący
po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
Rozdział IV
Zadania rad oddziałowych
§6

1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na
zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada oddziałowa może występowad, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami
do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.
4. Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu
pracy.
5. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu
wykonania zadao o charakterze ogólnoszkolnym.
6. Rada oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, ze
brania rodziców.
7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
szkolnym.
8. Rada oddziałowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa
sprawozdanie ze swojej działalności.
9. Rada oddziałowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.
§7

1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec
innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podziału zadao pomiędzy członków rady oddziałowej.
d) zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.

Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§9
1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną odpowiednio zestaw
programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników.
2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpid do Rady Pedagogicznej o
dokonanie zmian odpowiednio w zestawie programów wychowania przedszkolnego,
szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że
zmiana w tych zestawach nie może nastąpid w trakcie roku szkolnego.
§10
1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły.
2. Rada Rodziców może występowad z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Z wnioskami i opiniami może występowad do:
a) dyrektora szkoły,
b) rady szkoły,
c) samorządu uczniowskiego,
d) organu prowadzącego szkołę,
e) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
§11

1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez
dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
2. Rada Rodziców powinna przedstawid swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
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regulaminie można określad inną liczbę osób
w regulaminie można również przyjąd zasadę, że przedstawicielem rady oddziałowej w radzie rodziców
jest przewodniczący rady oddziałowej lub zasadę, że przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców
wybierają sami członkowie rady oddziałowej spośród siebie

