REGULAMIN RADY RODZICÓW
PUNKT PRZEDSZKOLNY EKOLUDKI / PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE EKOLUDKI WE WRZEŚNICY

Podstawa prawna:
Art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r nr 256,poz.
2572 z późn. zm.)

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA RADY
RODZICÓW
§1
1. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców dzieci współpracujących
z dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną w zakresie:
-

doskonalenia organizacji pracy przedszkola;

prezentowania opinii i wniosków rodziców we wszystkich sprawach dotyczących
przedszkola;
zaznajamiania rodziców z potrzebami i wymogami przedszkola oraz pozyskiwania ich
do czynnego udziału w świadczeniu pomocy materialnych
-

prac społecznych na rzecz przedszkola.

2. Rada rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy opracowanego
przez radę rodziców.
§2
1. Do zadań rady rodziców należy w szczególności:

1.
współudział w planowaniu i realizacji pracy przedszkola, a także w planowaniu
dochodów i wydatków rady rodziców;
2.
pomoc dyrektorowi przedszkola w doskonaleniu organizacji i warunków pracy
przedszkola;
3.
organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w
rodzinie, przedszkolu i środowisku (pogadanki, prelekcje);
4.
podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowych dla przedszkola, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów
pracy współpracujących z przedszkolem;
5.

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu
prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach placówki.
3. Rada rodziców może wydać opinie dotyczące dorobku zawodowego nauczyciela stażysty,
kontraktowego, mianowanego za okres stażu,

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY
RODZICÓW
§3
1. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.
2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Zebrania rady rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w
ciągu roku szkolnego.
§4
1. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie pisemnej w protokołach. Decyzje
podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Decyzje podejmowane przez radę rodziców nie mogą być sprzeczne z prawem lub
interesem przedszkola.
§5
1. Rada rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera:

-

Prezydium,

-

Komisję rewizyjną

2. W skład prezydium rady wchodzą z urzędu: przewodniczący, wiceprzewodniczący,
sekretarz i skarbnik.
3. Prezydium rady rodziców wykonuje następujące zadania;
-

przygotowuje plan pracy oraz preliminarz wydatków rady rodziców;

zwołuje – po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola terminu, spotkania –zebranie rady
rodziców;
-

wnioskuje o zwołanie ogólnego zebrania rodziców;

podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone do kompetencji rady rodziców
w okresie między zebraniami rady;
-

podejmuje bieżące decyzje dotyczące działalności finansowo-gospodarczej;

uczestniczy w miarę potrzeby w pracach komisji przyznającej miejsca dzieciom w
przedszkolu;
-

informuje pozostałych rodziców o swojej działalności.

4. Posiedzenia rady rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie
jednej trzeciej rady rodziców, na prośbę dyrektora przedszkola lub komisji rewizyjnej.
5. Przewodniczący rady rodziców organizuje i kieruje pracą prezydium oraz reprezentuje radę
rodziców we wszystkich kontaktach z dyrektorem przedszkola oraz na zewnątrz.

§6
1. Kontrolę i nadzór nad działalnością rady sprawuje komisja rewizyjna w liczbie trzech osób.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza okresową kontrolę z działalności rady rodziców a
wnioski z kontroli przedkłada ogółowi rodziców

FUNDUSZE RADY RODZICÓW
§7

1. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. a także ustalić zasady
wydatkowania tych funduszy,
2. Rada rodziców corocznie określa na ogólnym zebraniu rodziców wysokość rocznej składki
na rzecz rady.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez radę
rodziców.

§8
1. Gospodarka finansowa opiera się na zatwierdzonym przez radę rodziców planie
finansowym- preliminarzu wydatków.
2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez Prezydium
rady rodziców.
3. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków rady rodziców odbywa się na zasadach
ustalonych przez Ministra Finansów.
4. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia
dokonującego zakupu po uprzednim uzyskani zgody na taki zakup ze strony
przewodniczącego rady rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Rada rodziców posługuje się pieczątką o treści:
Rada Rodziców
Przedszkole Niepubliczne EKOLUDKI
Wrześnica 111
76-100 Sławno
2. W skład rady rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady
rodziców poprzedniej kadencji.
3. Przewodniczący rady rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu
nowej rady rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansowymi) związane z działalnością
rady rodziców.

4. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za
zgodą 75% członków rady.
5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta
większością głosów członków obecnych na zebraniu rady.
6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.
7. Zebrania rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna
uczestniczyć, co najmniej połowa członków.
8. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu ( z głosem doradczym) dyrektora
przedszkola i ewentualnie innych członków rady pedagogicznej.
8. Zebrania rady rodziców są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację
przedszkola.
9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2015.

