REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 47 W GDYNI
Ul. Maciejewicza 9,
81 – 189 Gdynia

Gdynia 2017

Rada Rodziców działa na podstawie:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016, poz. 59) art. 83 ust 2
pkt 2, ust 4, art. 84
Statutu Przedszkola nr 47 w Gdyni
Niniejszego regulaminu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.
1. Regulamin określa organizację, cele i zadania Rady Rodziców w Przedszkolu nr 47
w Gdyni. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców
2. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dowolnych składek rodziców oraz
innych źródeł.

ROZDZIAŁ II
SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW
§ 2.
1. Radę Rodziców tworzy się na mocy uchwały ogółu rodziców.
2. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się, co roku podczas zebrań
grupowych rodziców poprzez głosowanie tajne lub dobrowolne zgłoszenie
kandydatur.
3. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona:
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika, sekretarza Rady oraz
trzyosobową Komisję Rewizyjną
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4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ III
CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
§ 3.
1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i przedszkole
3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia, jakości pracy
placówki i zaspokajania potrzeb dzieci
4. Rada Rodziców ma prawo wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do
sprawującego nadzór nad przedszkolem
5. Rada Rodziców wspomaga działania Dyrektora i Rady Pedagogicznej związane
z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecyduje o tym, co się dzieje
w przedszkolu tak, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu
rodziców
6. Rada rodziców przekazuje rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola
informacje o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz o działalności finansowej
Rady Rodziców
7. Rada Rodziców prezentuje wobec Dyrektora i rady Pedagogicznej opinię rodziców
we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW RADY
RODZICÓW
§ 4.
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1.

Rada Rodziców wyłania ze swojego składu prezydium składające się z
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz Komisję
Rewizyjną.
Przewodniczący Rady Rodziców :
- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców
- opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny
z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu przedszkola
- współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącza ich do realizacji
planu pracy
- zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż
3 razy w roku szkolnym
- kieruje działalnością finansową Rady Rodziców
- przekazuje Dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczące działalności
przedszkola

Skarbnik Rady Rodziców:
- czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym, celowym
gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców
- sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady
- kontroluje prawidłowość gromadzenia funduszy oraz zatwierdzania ich do wypłaty

Sekretarz Rady Rodziców:
- odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania
- odpowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady
- odpowiada za opracowanie harmonogramu prac i spotkań
- prowadzenie korespondencji i dokumentacji raz czuwanie nad prawidłowym jej
przechowywaniem
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Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
- dokonuje raz na kwartał kontroli dokumentów finansowych i stanu środków
finansowych Rady
- składa Radzie sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców

ROZDZIAŁ V
KADENCJA RADY RODZICÓW I ZASADY PODEJMOWANIA
UCHWAŁ I DECYZJI
§ 5.
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny
2. Przewodniczący

rady

Rodziców

lub

upoważniona

osoba

przekazuje

przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady
Rodziców
3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta
tylko za zgodą 75% członków Rady
4. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są zgodnie z potrzebą, ale nie rzadziej niż
3 razy w roku szkolnym
5. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady
6. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor
placówki
7. Do udziału w posiedzeniach rady Rodziców mogą być zaproszone inne osoby
z głosem doradczym
8. Zebranie rady Rodziców jest zdolne do podejmowania uchwał i decyzji, jeżeli
w zebraniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady
9. Uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności
przynajmniej połowy uprawnionych
10.Działalność rady musi być zgodna z obowiązującym prawem
11.Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z prawem lub interesami placówki,
Dyrektor zawiesza ich wykonanie
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12.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem placówki
13.Protokoły zebrań Rady Rodziców stanowią dokumentację placówki

ROZDZIAŁ VI
ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY
§ 6.
1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne zasady
obowiązujące w resorcie edukacji narodowej
2. Fundusze tworzone są z osiąganych dochodów z własnej działalności statutowej
oraz:
1) z dobrowolnych składek rodziców;
2) z darowizn dla przedszkola z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców;
3) innych (np. kiermasze, aukcje, sprzedaż produktów wytworzonych przez
rodziców itp.).
3. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza
wydatków zatwierdzonych przez radę rodziców.
4. Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z
innych źródeł na następujące cele:
1) dofinansowanie imprez i zabaw, konkursów i zawodów;
2) dofinansowanie teatrzyków, koncertów, warsztatów – zarówno w przedszkolu,
jak i poza nim;
3) zakup nagród dla dzieci;
5) finansowanie wycieczek, przewozów autokarowych dzieci,
6) zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci (np. Bożę narodzenie, Dzień
Dziecka);
7) ponadstandardowe wyposażenie przedszkola, ponadstandardowe środki
dydaktyczne;
8) inne uzasadnione cele związane ze wspieraniem działalności statutowej
przedszkola.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w placówce
Radą Pedagogiczną
6

§ 8.
Rada

Rodziców może

wyłonić

spośród

swoich

członków

przedstawicieli

do

reprezentowania jej na zewnątrz
§ 9.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od 19.09.2017r.
Regulamin może być aneksowany w każdym czasie i w razie potrzeb.
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