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podstawa prawna
1. Ustawa z dnia7 wrzęśnia 1991 r. o systemie oświaty I JEJ NOWELIZACJA Z DN
11.04.2007 R.
2. Ustawa zdn.26.01.1982 r. KartaNauczvciela

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rada rodziców jest organem społecznym działającl,m na terenie przedszkola. Stanowi
reprezentacj ę ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

§2.
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

1. Celem działanta rady rodziców jest współpraca z dyrekcją przedszkola oraz rudą
pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
3. Zadanięm rady rodziców jest:
. wspołdzińanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci pTzęz
rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
. Llczestniczenie w zyciu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia
jakości pracy placowki i zaspokajaniapotrzeb dzieci
. prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków
rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczącyclr działalności przedszkola;
o przekazywanie rodzicom dzięci uczęszczających do przedszkola informacji o
udzielanej pomocy narzecz placówki orazdziałalności finansowej rady rodziców;
o podejmowanie działalności na rzęcz pozyskania dodatkowych środków finansorłych
dIa przedszkola na działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą.

§J.
KOMPE TENCJE RADY RODZICÓW

1. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treśct i działanla o
charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanęgo pTzez nauczycieli;
a) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci, potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i dzińania o charakterze profilaktycznym
skierowane do dzieci nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie proglamu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania przedszkola;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

2. Zbteranie opinii i sugestii rodziców oraz ich przekazywanie nauczycielom, dyrekcji
przedszkola i władzom oświatowym dotyczących wszystkich istotnych spfaw- przedszkola z
zakresu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, zajęć dodatkowyclr, planu finansowego,
warunków pracy przedszkola itp.
3. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.
4. Pomaganie w organizacji zajęć dodatkowych, imprez, wycieczek, warsztatów,
konsultacji ze specjalistami takimi jak logopeda. psycholog itp.
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5. Podejmowanie konkretnych dzińań wspomagających reallzację statutowych funkcji
przedszkola.
6. Delegowanie dwoch przedstawicieli rodziców do prac Komisji Konkursowej
dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
7 . Rada w sprawach wykraczających poza jej kompetencje może zwoŁac ogólne zebranie
rodziców.

§4.
TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA

CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

i. W",ibłsr_,v do raet_v ncclzicórv rł,-lił,vrł.a_i+ się r,v głcscłlvanj,u tajlł,vm, któr* tnr-łsi siq nrib3,ł: na
pierrłsz},,rn zebraniu rołtrzieqilv lv kazłl"vłlł r*kll szkillrr3,n: nie późlliłi t"tiż, dł 3'l pażłlziet',iika.
2. Kalrdrr"łlują rv wrr.,lrł:rłreh rodzice, kltlłzy wrr.,razili ustłtie lułl piserulrie fieśli ni,* magą
rvziąć udziatu lv z*Łłaniu:ł;vb*rcz,5,,rrl) -trł*ją zgodq l:it kand_vł1*rą,ani*"
3, itatrcl.vdat*ąv t}3 cr}łnki:rv rad.v rąłdzicółą, zgżłs;r,ala s&{ftl rcdzic* cłzi*łi
1,.Li;v,Ę)Szliz:ąąc,vchdł:pl,zł.łs,zl;łla,

ą. {,Tpłarvnion_v ci* gł*słli,v;łlri;ł, jesł jedcrr z rcrjzic{:*: dzi*ekir ułzęszczaiąt:eEł łJł
Brzedszkł-łl*.
5. Rodzice dzięci danego oddziału wybierają ze swego glona Radę Oddziałową.
6. Rada Oddziałowa powinna liczyc nie mniej nlż trzy osoby. O liczebności Rady
Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
7. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziŃu, Jedno dziecko
możę być reprezentowane w wyborach tylko ptzezjednego rodzica,
8. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonychprzez rodziców
uczestniczących w zebraniu.
9. Rada Rodzicow składa się z przedstawicieli Rad Oddziałowych. Na pierwszym
posiedzeniu RR wybiera ze swego grona: Prezydium Rady Rodziców oraz przewodniczącęgo,
zastępcę przewodniczącego, skarbnika i Komisję Rewizyjną składającą się z dwóch osób.
1{J. Racla rłlclzieorv łlzia?a tł;ł p*clslarvię tlglal*ne g,{j p:zę:/_ i;iehie r*gul*nłił:Ltt.
11. l_}zj*lalncśeii1 łar11,, łodeieóą, ki*rll!e prz,-.ivodlłic7,4ł"{ t\t,37, łcpreze*tu_jł: radq w9
lą,sz__vstk i ł h ]< o n tł_t]<tac h i] & zelł,l,x Łlt l,z p rz*il sz k r: l a.

1ż" \Y"!L:łsr,trląl,vch i:złonkórv t,;idv rllclzi*ilr,ł ąv ciilgu r*ku gzkąłln*go tll{.}zć łlr"llrrl,,rvać się
*a. złzsnń,ztł:
. indywidualnego zgŁoszenta osoby zainteresowanej uczestnictwem rł,pracach rady;
o propozycjt członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora przedszkola.
13. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców możę nastąpić w drodze:
o złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców;
o odwołania na wniosęk rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu
zv,ykłą większością gło sów.

§J.
ZADANIA CZŁONKOII/ RADY RODZICOW

Zadanta pr z ew o dni c z qc e go r ady rodziców :

1) kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
2) współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji

planu pracy;
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
4) kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
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5) opracowanie projektu planu pracy wtazz planem finansowym na dany rok szkolny;
6) przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rady rodziców

dotyczących działalności przedszkola.
Zadanla z a s t ę p cy przewo dnic zące go rady rodziców :

1) zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności;
2) wspieranie dziaLań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.

Zadanta skarbnika rady rodziców:
1) czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidło\ĄT/m oraz celowym

gospodarowaniem funduszami rady ;

2) prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu;
3) sprawdzanie na bieząco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości

oraz zatwterdzantę ich do wypłaty.
Zadanta komisii rewizyjnej rady rodziców:

1) dokonywanle raz w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu w kasie:
2) składanie rocznego sprawozdanta z dzińalności finansowej rady rodziców.

. §ó.
ZASADY DZIAŁALNOSCI FINASOWEJ RADY

1. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2, Wysokość minimalnej składki narzęcz rady rodziców ustala się na zebraniu ogólnym
rodziców.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonei.
4. Pieniądze przyjmowane są według zbiorczychlist grupowych.
5. Rada rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
6. Fundusze rady rodzicow plzeznaczone są na:

o 70oń - Imprezy okolicznościowe (np. Mikołaj, Pasowanie na Przedszkolaka"
Zakończenie roku)

o l0oń - pomoc dla dzieci z rodzin ubogich
o 20Yo - Działalność statutowa przedszkola

7. Rada rodziców upoważnia skarbnika do dysponowania funduszami rady zgodnie z
ustalonym regulaminem i uchwała Rady rodziców z dn.07.09.2015 r.

§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, rozpoczyna się i kończy po upływie dnia, w
ktorym odbyło się pierwsze w danym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców.
2. Przęwodniczący rady rodziców lub osoba upowazniona ptzekazuje przewodniczącemu
nowej rady rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansamt) zwtązane z działalnością rady
rodziców.
3, DecyĄa o rozw|ązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnęgo moze być pod.ięta
tylko za zgodą75ońPrezydium Rady Rodziców
4. Decyila dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców moze byc
podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu rady rodziców.
5. Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.
6. Zebrania rady rodzicow zwołu.ie i prowadzi przewodn|czący. W zebraniu powinna
uczestniczyć co najmniej połowa Prezydium Rady Rodziców.
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7. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora
przedszkola i ewentualnie innych członków rady pedagogicznej.
8. Zębrania rady rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
Protokół wypełnia się czytelnię.bez poprawek, pismem komputerowym lub ręcznym.

§8.

Niniejszy Regulamin wclrodzi w życie z dniem 7 wrzesnia2015r.
Zmiany w regulaminie wymagają formy pisenrnej.

Data uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 19 we
Wrocław-iu 07 września2015 r.
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