Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół nr 3 w Żorach
I.

Rada Rodziców jest jedynym reprezentantem ogółu rodziców uczniów uczęszczających do
szkół wchodzących w skład ZS3.

II. Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie szkoły w jej zadaniach statutowych.
III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.
1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Rodzice uczniów danego oddziału wybierają trzyosobową radę oddziałową, a z jej składu,
w sposób automatyczny, zostaje wyłoniony jeden przedstawiciel do Rady Rodziców.
3. W wyborach, o których mowa wyżej, każdego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Wyboru rady oddziałowej dokonuje się z co najmniej z czterech kandydatów.
5. Kandydat może zgłosić się sam lub może zostać zgłoszony przez innego rodzica ucznia
danego oddziału bądź przez wychowawcę klasy.
6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wyboru dokonuje się w wyborach tajnych poprzez wskazanie co najwyżej trzech osób spośród
wszystkich kandydatów.
8. Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym rady
oddziałowej, a jednocześnie członkiem Rady Rodziców.
9. Dwóch kolejnych, pod względem liczby otrzymanych głosów, kandydatów zostaje członkami
rady oddziałowej.
10. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów,
przeprowadza się II turę wyborów, w której uczestniczą tylko ci kandydaci.
11. Podliczeniem głosów zajmuje się dwuosobowa komisja skrutacyjna złożona
z osób nie kandydujących w wyborach.
12. Komisja skrutacyjna z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół.
IV. Struktura i tryb pracy Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców wybiera spośród siebie czteroosobowy Zarząd w składzie: przewodniczący,
zastępca, sekretarz i skarbnik.
a) Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie
posiedzeń Rady bądź Zarządu oraz koordynowanie działań wynikających z planu pracy
Rady.
b) Zadaniem zastępcy przewodniczącego jest wspieranie go w jego zadaniach
i wykonywanie jego obowiązków w przypadku jego nieobecności.
c) Zadaniem sekretarza jest protokołowanie posiedzeń Rady bądź Zarządu, w tym
sporządzanie list obecności.
d) Zadaniem skarbnika jest monitorowanie i motywowanie rodziców do dokonywania wpłat
w poszczególnych oddziałach, organizowanie dodatkowych zbiórek, aukcji, kiermaszy itp.,
monitorowanie wydatków i przekazywanie Radzie, Zarządowi, ogółowi rodziców
bieżących informacji na ten temat.
2. Rada Rodziców wybiera spośród siebie dwuosobową Komisję Rewizyjną.
a) Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawdzanie prawidłowości wydatków dokonywanych
ze środków Rady Rodziców.
b) Kontrola wydatków odbywa się raz w roku po zakończeniu każdego roku szkolnego.
c) Przyjęcie bądź odrzucenie rozliczenia środków Rady Rodziców odbywa się protokolarnie.
3. Rada Rodziców wybiera swoje organy w sposób jawny, a decyzje podejmuje zwykłą
większością głosów.
4. Posiedzenia Rady Rodziców, Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej mogą być zwoływane na
wniosek co najmniej 50% składu poszczególnych organów, przewodniczącego Rady,
dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
5. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się przynajmniej trzy razy w roku – na początku roku
szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza i pod koniec roku szkolnego.
6. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu przygotowuje plan pracy oraz plan
finansowy na dany rok szkolny.
7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.

IV. Kompetencje Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły.
3. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program
profilaktyki skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Opiniuje organizację roku szkolnego.
5. Opiniuje wprowadzenie i zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły
jednolitego stroju.
6. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeżeli
opracowanie takiego programu zostało zlecone przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
7. Wyraża opinię o pracy nauczyciela w okresie odbywania stażu.
8. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
9. Wskazuje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora zespołu.

V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów szkoły
i dochodów pochodzących z organizowanych okazjonalnych zbiórek, aukcji i kiermaszy.
2. Wpłaty mogą być dokonywane, za potwierdzeniem, w sekretariacie szkoły.
3. Zgromadzone środki mogą być wydatkowane na :
a) nagrody książkowe i rzeczowe za wyniki w nauce,
b) nagrody w szkolnych konkursach, turniejach i zawodach,
c) sfinansowanie lub dofinansowanie szkolnych imprez i uroczystości,
d) dofinansowanie udziału uczniów w pozaszkolnych konkursach, rajdach, zjazdach itp.,
e) inne uzgodnione z Zarządem cele.
4. Środkami administruje, zgodnie z planem finansowym Rady Rodziców, dyrektor lub zastępca
dyrektora szkoły.
5. Administrator odpowiada za prawidłowe wydatkowanie środków Rady Rodziców
i przygotowuje roczne ich rozliczenie, które przedstawia do akceptacji Komisji Rewizyjnej.
VI, Postanowienia końcowe.
1. Przyjęcie niniejszego regulaminu oraz dokonywanie w nim zmian wymaga podjęcia stosownej
uchwały.
2. Dokumentacja roczna Rady Rodziców (protokoły posiedzeń, zaakceptowane rozliczenie
środków finansowych) przekazywana jest do archiwum szkoły.
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