REGULAMIN
RADY
RODZICÓW
Zespołu Szkół Elektronicznych
i telekomunikacyjnych
w Olsztynie

Preambuła do regulaminu RR
Czymże jest człowiek, jeśli w jego życiu
Główną wartością i treścią jest tylko
Sen i trawienie? Zwyczajnym bydlęciem.
Ten, kto nas stworzył i obdarzył władzą
Myślenia, darem spoglądania wstecz
I wybiegania w przyszłość, był tak szczodry
Nie po to przecie, żeby boski rozum
Pleśniał w nas bez użytku.
W. Szekspir, Hamlet, akt IV, scena IV
(przekł. S. Barańczak)

Rozdział I
Akty prawne
§1
Na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i
2203, ogłoszony dnia 11 stycznia 2017 r., obowiązuje od dnia 01 września 2017 r) zostaje zmieniony regulamin
Rady Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców
§2

1. Celem Rady Rodziców, jest reprezentowanie wszystkich rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych w Olsztynie oraz podejmowanie działań wspierających statutową działalność
szkoły, a także występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
szkoły.
2. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz kultury, wychowania i rozwoju intelektualnego
uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
Rozdział III
Kompetencje Rady Rodziców

§3
1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwoju uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
4. Udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora,
5. Opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje.
7. Opiniowanie i wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela i jego dorobku zawodowego.
Rozdział IV
Obowiązki Rady Rodziców
§4

1.
2.

Gospodarowanie do wysokości, zgromadzonych środków finansowych.
Udostępnianie informacji o finansach Rady Rodziców organom kontrolnym takim jak:
 Komisja Rewizyjna (wewnętrzny organ rady rodziców),

3.
4.
5.

 Regionalna Izba Obrachunkowa,
 Urząd Skarbowy.
Dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do Rady Rodziców.
Stworzenie takiej struktury oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewniają
niezbędną sprawność i operatywność, dopasowanie do realiów szkoły.
Działania w sposób przejrzysty- ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez Radę
działaniach, koniecznością jest systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych.
Rozdział V
Organizacja Rady Rodziców Szkoły
§5

1.
2.

4.

Społecznym organem szkoły jest Rada Rodziców ZSEiT w Olsztynie .
W skład Rady Rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu Rad klasowych, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego klasy,
W wyborach, o których mowa w pkt. 2, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym
roku szkolnym, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/pełnomocnik prawny, dalej rodzic,
Radę klasowa tworzą trzy osoby: przewodniczący/przewodnicząca, sekretarz, skarbik/skarbniczka.

5.

Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie:

3.

a) Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
7.. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie Rady. Zebranie jest zwoływane przynajmniej
dwa razy w roku.
8. Zarząd Rady Rodziców składa się z minimum 7 członków, tak aby można było wyłonić funkcję:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.
9. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (przewodniczący, zastępca, członek).
10. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród innych
rodziców oraz osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) - dla wykonania
określonych zadań.
11. Rady Rodziców szkół mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.

§6
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do 30 września
następnego roku kalendarzowego lub do dnia wyłonienia nowej rady.
Rozdział VI

Uchwały Rady Rodziców
§7
1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
organu lub przewodniczący.

3. Uchwały Rady są protokołowane, Rady Klasowe same decydują, czy protokółować uchwały.
Rozdział VII

Wybory do organów Rady Rodziców
§8
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Wybory Rad Klasowych odbywają się na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców w
głosowaniu tajnym.
Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla
danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie, swoją zgodę na
kandydowanie.
Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników prawomocnego
zebrania wyborczego.
Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
Rodzic uzyskujący największą ilość głosów w poszczególnych klasach w tajnym głosowaniu
uzyskuje delegację przedstawiciela do Rady Rodziców. Głosowanie przebiega pod nadzorem
przewodniczącego zebrania. Rada sporządza protokół z wyboru, który zostaje włączony do
dokumentacji Rady Rodziców na pierwszym jej zebraniu.
Rada Rodziców w głosowaniu jawnym, z członków wybranego Zarządu wyłania przewodniczącego,
zastępcę, skarbnika i sekretarza. Rada wybiera też na tych samych zasadach Komisję Rewizyjną w
składzie: Przewodniczący, zastępca i członek.

7. Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej dwa razy w roku.
8. Ustala się następujący porządek obrad zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rady Rodziców:
a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej. Wybory do tych funkcji
są jawne,
b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności za okres kadencji,
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium
ustępującemu organowi;
d) wybory nowych organów Rady Rodziców:
 ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie
prawomocności zebrania,
 przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję
skrutacyjną,
 głosowanie,
 ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
f) uchwalenie programu działania da nowo wybranej Rady Rodziców, w następnej kadencji,
g) wolne wnioski.
§9

Pozostałe zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym przyjmują tak sam porządek obrad jak w § 8 pkt.8, z
tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera
wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VIII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 10
l. Zebrania Rady Rodziców są zwoływane przez zarząd nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad
rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej.

§11
1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy na semestr.
2. Zarząd Rady Rodziców podejmuje uchwały, które są protokółowane przez sekretarza Rady.
3. Zebrania Rady Rodziców są otwarte.

§ 12
Komisja Rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców,
rad klasowych, dowolnej grupy rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo
formę pisemną i są przedstawiane: na zebraniu Rady Rodziców, Zarządu Rady oraz osobom, które
wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§13
Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje
problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się zespoły podjęły.

§ 14
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, rady klasowej, Rady
Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od
liczby zebrań szkolnych.

Rozdział IX
Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Rady Rodziców
§15
W celu wspierania działalności statutowe szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących
źródeł:
 ze składek rodziców uczniów,
 wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
 z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców
i pracowników Zespołu Szkół oraz zaproszonych gości.

§ 16
Wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka wpływa tylko za jedno dziecko.
Wpłaty na Radę Rodziców nie są obowiązkowe i zależą tylko od dobrej woli rodziców.

§ 17
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady
Rodziców na dany rok szkolny zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców.
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z "Ramowym preliminarzem wydatków
Rady Rodziców".

Ramowy preliminarz Rady Rodziców
A. Środki przychodzące ze składek rodziców pozostają w dyspozycji Zarządu Rady Rodziców.
1. Zarząd Rodziców może wydawać środki pochodzące ze składek wyłącznie na następujące cele:
- pomoc materialną dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dojazdów do
szkoły, opłaty za wyżywienie, pobyt w bursie, zakup podręczników, itp.,
- dofinansowanie konkursów i olimpiad na wszystkich szczeblach, imprez o charakterze
ogólnoszkolnym i uroczystościach szkolnych,
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań projektów wymiany
międzyszkolnej w kraju i za granicą,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,
nauczycieli,
- zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego, wyposażenia bursy i pracowni
szkolnych,
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości
Rady Rodziców,
- Inne wydatki wspomagające działalność statutową Szkoły.
B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodziców:
2. Środki te mogą być wydawane na:
- dofinansowanie celów ustalonych w pkt l ,
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowej pracowni
lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację
urządzeń rekreacyjno-sportowych, itp.,
- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach lokatach
terminowych lub w postaci zakupu akcji;
- inne wydatki w tym funkcjonowanie xero.
C. Sposób funkcjonowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające te środki na rzecz Rady Rodziców. W
takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania
zgody ofiarodawców.
Rozdział X
Obsługa księgowe i rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców
§ 18
1. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady, Zarząd Rady może:
a) zlecić do Biura Rachunkowego,
b) zlecić prowadzenie bezpłatnie członkowi Rady Rodziców posiadającemu wiedzę w/w zakresie.
Przy odpłatnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych umowę o pracę zawiera Zarząd.
Rady Rodziców oraz ustala wysokość wynagrodzenia i zakres czynności

2. Skarbnik Rady rodziców pełni bezpośredni nadzór nad pracą księgowego.
3. Zarząd otwiera w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu gromadzenia
środków oraz dokonywania bieżących operacji finansowych,
4. Prowadzenie ksiąg oraz obieg dokumentów księgowych regulują ogólne przepisy o
rachunkowości.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 19
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami 'szkoły - Rada Rodziców zaprasza na
swoje zebrania, a Zarząd Rady na swoje posiedzenia dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych
organów szkoły.
2. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady przez dyrekcję szkoły lub podlegających jej
pracowników, a także Radę Pedagogiczną - Zarząd Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego
rodzaju stan rzeczy do organu prowadzącego szkołę;

§20

Członkowie rad klasowych, Zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być
odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich
odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale V
niniejszego regulaminu.
§21

Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
§22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r. i opublikowany jest na stronie internetowej
szkoły/ zakładka Rada Rodziców.

