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REGULAMIN RADY RODZICÓW

                                   Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Technikum Leśnego im. prof. Jana

Miklaszewskiego w Starościnie.

2. Celem Rady Rodziców jest:

- doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole,

- zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją

nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,

- informowanie rodziców o zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w szkole,

przepisach dotyczących zasad oceniania, klasyfikacji i promowania ucznia oraz

prowadzenia egzaminów,

- pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programowania nauczania,

wychowania i opieki,

- pomoc w tworzeniu materialnych warunków do funkcjonowania szkoły,

3. Rada Rodziców realizuje swe cele przez aktywną działalność swych członków w ścisłej

współpracy z:

- rodzicami i radami klasowymi,

- dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły,

samorządem uczniowskim i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,

4. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

5. Rada Rodziców w szczególności:

- współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły, współtworząc i

opiniując szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyczny oraz inną

dokumentację szkoły,



- opiniuje w sprawach : szkolnego zestawu podręczników, szkolnego zestawu programów

nauczania oraz innowacji eksperymentów pedagogicznych .

- pomaga w doskonaleniu organizacji warunków pracy w szkole,
- współdziała ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

- pomaga organizacjom działającym terenie szkoły w działalności mającej na celu podnoszenie kultury

pedagogicznej w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym,

-   udziela pomocy w organizacji wszelkich imprez kulturalno-oświatowych, sportowych itp.,

- podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, decyduje

o sposobie wydatkowania zebranych funduszy,

6. Zasady działania:

a) Radę Rodziców stanowią wybrani przedstawiciele rodziców na zebraniu ogólnym rodziców. W

posiedzeniach Rady Rodziców udział bierze dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba.

b) W posiedzeniach Rady Rodziców udział mogą brać z głosem doradczym inne zaproszone osoby,

np. przedstawiciele zakładów pracy.

7. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał:

a) Dyrektor szkoły może, w przypadku stwierdzenia sprzeczności z prawem zawiesić wykonanie

uchwały do czasu uzgodnienia sposobu postępowania, a w przypadku braku uzgodnienia do czasu

rozstrzygnięcia sporu przez organ bezpośrednio nadzorujący szkołę

b) W razie braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie a, strony przekazują sprawę do rozstrzygnięcia

organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę, którego decyzja wiąże strony

c) W sprawach spornych innych niż wymienionych w punkcie a, zarówno Rada, jak i dyrektor mogą

odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na realizację celów i zadań o których mowa w punktach a

i d

a) Fundusze Rady Rodziców pochodzą:

-   ze składek rodziców w wysokości ustalonej przez ogólne zebranie rodziców,

dobrowolnych wpłat rodziców lub innych osób,



dochodów osiąganych przez Radę Rodziców, b) może prowadzić

działalność w celu pozyskiwania środków na rzecz

poprawy materialnych warunków pracy szkoły,

d) Sposób wydatkowania zgromadzonych funduszy ustala Rada Rodziców przez zatwierdzenie

planu przychodów i wydatków (plan finansowy),

e) Wykonanie planu finansowego Rada Rodziców powierza Zarządowi (przewodniczący, z-ca

przew., sekretarz, skarbnik),

9. Działalność Zarządu Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna (3osbowa) powołana na zebraniu

Rady Rodziców.

10. Nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie delegatów

poszczególnych klas , które w szczególności akceptuje sprawozdania Zarządu Rady, Komisji

Rewizyjnej, a także odwołuje przewodniczącego Zarządu lub jego członków, oraz uzupełnia skład

rady.

11.Władzami Rady Rodziców są:

a) ogólne zebranie rodziców klas,

b) Zarząd Rady Rodziców,

c) Komisja Rewizyjna,

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

12. Uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów.

13. Zarząd Rady Rodziców co najmniej raz w roku na ogólnym zebraniu przedstawia

sprawozdanie z działalności za rok poprzedni, oraz plan finansowy na rok bieżący.

14. Zarząd Rady Rodziców zwołuje zebranie na wniosek:

dyrektora szkoły,

- 30% członków Rady Rodziców,

15. Ogólne zebranie Rady Rodziców jest prowadzone w przypadku obecności co najmniej 50% członków

Rady (w pierwszym terminie) , a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych osób.

16. Do kompetencji zebrania Rady Rodziców należy:

- uchwalenie kierunku i programu działalności Rady Rodziców,

- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,



- ustalenie wysokości składek,

- uzupełnienie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- ustalanie zmian w regulaminie,

- udzielanie absolutorium Zarządowi Rady szkoły,

17. Zarząd Rady Rodziców składa się z 3-4 osób wybieranych na zebraniu Rady Rodziców.

18. Zarząd Rady Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz ustala wewnętrzny podział

funkcji w zależności od potrzeb.

19. Zarząd Rady Rodziców zbiera się przynajmniej 2 razy w ciągu roku. Posiedzenia Zarządu winny być

protokołowane. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu.

20. Do kompetencji Zarządu należy;

- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz i wobec Dyrekcji Szkoły,

- wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Rodziców,

- kierowanie działalnością Rady Rodziców,

- opracowanie okresowych planów działalności Rady Rodziców, oraz planu finansowego,

- zarządzanie funduszami Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady

Rodziców,

- bieżąca współpraca z Dyrekcją Szkoły i organami władz,

21. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców kontroluje całokształt działalności Rady Rodziców, a w

szczególności jej działalność finansowo-gospodarczą.

22. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków rady wybranych na zebraniu Rady Rodziców.

23. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym we

wszystkich posiedzeniach zarządu.

24. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

- przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo -gospodarczej działalności Zarządu,

- może żądać wyjaśnień od Zarządu dotyczących jego działalności,

- ustala terminy i sposób usunięcia stwierdzonych w toku kontroli i nieprawidłowości,

- składa zastrzeżenia do projektowanych uchwał, decyzji i Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że

ich realizacja spowoduje nieprawidłowości w działalności Rady Rodziców,



- składa sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do włączania na Ogólnym

Zebraniu Rady Rodziców wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.




