REGULAMIN RADY RODZICÓW
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE

Rozdział I.
Art. 1
W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąc reprezentację rodziców uczniów
poszczególnych klas.
Art. 2
Rada Rodziców jest organem doradczo-opiniodawczym i pomocniczym Dyrekcji Szkoły.
Art. 3
Rada Rodziców działa na podstawie par. 9 Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 i w oparciu
o Regulamin zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej.
Art. 4
Jeśli Rada Rodziców nie jest powołana jej zadania przejmuje i wykonuje Rada Pedagogiczna.
Rozdział II.
Art. 5
Celem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem jej sfery opiekuńczej.
Art. 6
Zadaniem Rady Rodziców jest:
a/ pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadań szkoły,
b/ gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły,
c/ wyrażanie i przekazywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły,
d/ przekazywanie rodzicom poszczególnych klas informacji na temat planów i zamierzeń
organizacyjnych oraz dydaktyczno-wychowawczych ich dotyczących.
Art. 7
Radę Rodziców tworzą przedstawiciele poszczególnych klas.

Art. 8
Rodzice obecni na pierwszym w roku szkolnym zebraniu klasowym wybierają spośród siebie
(w wyborach tajnych) jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
Art. 9
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
Art. 10
Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu ustala tryb pracy, który przedstawia do wiadomości
i akceptacji Dyrekcji Szkoły (w tym terminarz spotkań).
Art. 11
Dyrekcja Szkoły winna być powiadamiana i ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach
Rady Rodziców.

Rozdział IV.

Art. 12
Rada Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Art. 13
Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, ustala przebieg obrad, reprezentuje Radę
wobec Dyrekcji Szkoły i wobec rodziców.
Art. 14
Sekretarz dba o prowadzenie protokołów z posiedzeń Rady ze szczególnym uwzględnieniem
podejmowanych uchwał i ich prawomocności.
Art. 15
Skarbnik dba o wszelkie sprawy związane z funduszami Rady i ich dokumentacją.
Art. 16
Rada Rodziców spotyka się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a jej przewodniczący może zwołać
posiedzenie w trybie nagłym (w ciągu tygodnia) na wspólny wniosek trzech członków Rady,
Dyrekcji Szkoły lub jej Organu prowadzącego.
Art. 17
Na posiedzeniu Rady omawiane są sprawy wniesione przez:

a/ co najmniej dwóch członków Rady,
b/ trójkę klasową,
c/ trzech rodziców,
d/ Dyrekcję Szkoły,
e/ Organ prowadzący szkołę.
Art. 18
Członkowie Rady zobowiązani są:
a/ uczestniczyć w posiedzeniach Rady,
b/ sumiennie wykonywać swoje obowiązki,
c/ w podejmowaniu uchwał kierować się własnym rozeznaniem sprawy.

Art. 19
Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
2/3 członków Rady.
Art. 20
Uchwały Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły lub innymi przepisami
prawa. W przeciwnym razie mogą być zawieszone lub uchylone przez Organ prowadzący szkołę.
Art. 21
Rada Rodziców może:
a/ formułować opinie i wnioski w sprawach związanych z prowadzeniem szkoły,
b/ występować do Dyrekcji Szkoły lub Organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c/ uzyskiwać informacje od Władz szkoły we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem
szkoły, a nie objętych tajemnicą służbową, przedsiębiorstwa, lub ustawą o ochronie danych
osobowych (RODO),
d/ uzyskiwać pisemne stanowisko Dyrekcji Szkoły w sprawach, w których Rada zwróci się o takie
stanowisko.

Rozdział V.
Art. 22
Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:
a/ składek rodziców,
b/ wpłat osób fizycznych,
c/ imprez przez siebie organizowanych.

Art. 23
Rada Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na potrzeby szkoły w szczególności takie jak:
a/ konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym (naukowe, artystyczne i sportowe),
b/ nagrody rzeczowe dla wyróżnionych uczniów,
c/ zakup książek, kaset, innych środków dydaktycznych, sprzętu technicznego i sportowego.
Art. 24
Obsługa księgowa prowadzona jest przez skarbnika Rady lub pod jego nadzorem.

Rozdział VI.
Art. 25
Rada Rodziców może posługiwać się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie”.
Art. 26
Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli
gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
Art. 27
W celu wymiany informacji i współdziałania Rada Rodziców może (za pośrednictwem Dyrekcji
Szkoły) zaprosić na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów szkoły, a także Organu
prowadzącego.
Art. 28
Wszystkie zmiany w Regulaminie Rady Rodziców wymagają prawomocnej uchwały Rady,
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i zgody Organu prowadzącego szkoły.
Art. 29
W związku z art. 57 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku Organ prowadzący szkołę,
w uzasadnionych interesem szkoły przypadkach, może nie powoływać Rady Rodziców, zawiesić jej
działalność lub rozwiązać.

