REGULAMIN RADY RODZICÓW
Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Statut Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.
§1
Regulamin niniejszy określa organizację i zasady działalności Rady Rodziców w Zespole
Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu.
§2
Rada Rodziców jest wewnątrzszkolnym społecznym organem placówki powołanym do:
1. Reprezentowania rodziców uczniów Technikum nr 7 we Wrocławiu, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 we Wrocławiu wobec dyrektora
szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę,
organu nadzoru pedagogicznego.
2. Ułatwiania szkole współpracy w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów.
3. Współdziałania ze szkołą w stałym podnoszeniu jakości pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Zgłaszania wniosków i opinii dotyczących pracy szkoły.
§3
Współdziałanie o którym mowa w § 2 wyraża się w szczególności poprzez realizowanie
kompetencji ustawowych:
1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu WychowawczoProfilaktycznego Szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli.
2. Opiniowanie na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, programu
i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
4. Opiniowanie wniosków o podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia
i organizacje.
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§4
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, do czasu wyboru nowej Rady Rodziców – we
wrześniu każdego roku szkolnego.
2. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 1 rok, do czasu wyboru nowego Prezydium na
pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców.
3. Prezydium Rady Rodziców może być odwołane w całości, lub w części, przed upływem
rocznej kadencji, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Rodziców, zwykłą
większością głosów na zebraniu Rady Rodziców. W tym przypadku Rada Rodziców
wybiera nowe Prezydium, w pełnym składzie lub w części.
4. Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu każdego oddziału Zespołu Szkół
Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, wybranym przez rodziców
uczniów oddziałów szkoły, w głosowaniu tajnym, na zebraniu we wrześniu każdego roku.
§5
1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, zwołanym we
wrześniu przez dyrektora szkoły wybiera Prezydium.
2. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i trzech członków.
3. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybiera Komisję
Rewizyjną w składzie 3 osobowym.
4. Wszystkie uchwały Rady Rodziców, Prezydium, Komisji Rewizyjnej podejmowane są
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
§6
Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym ustala wysokość dobrowolnej składki od rodziców. Składki wpłacane są bezpośrednio na konto bankowe lub skarbnikowi Rady Rodziców. Fundusze przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym.
Dostęp do rachunku bankowego mają tylko członkowie Rady Rodziców posiadający pisemne
upoważnienie Rady Rodziców.
§7
Rada Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna, prowadzi swoją
działalność w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
§8
Działalność Rady Rodziców musi być zgodna ze statutem szkoły i obowiązującymi
w jednostkach oświatowych prawem.
§9
Prezydium Rady Rodziców działa w imieniu Rady Rodziców, wykonuje jej uchwały,
prowadzi sprawy bieżące, dysponuje finansami Rady Rodziców, zwołuje zebrania Rady
Rodziców, przydziela zadania, opracowuje plan działalności na rok szkolny oraz informacje
dla rad w poszczególnych oddziałach szkoły.

§ 10
Fundusze Rady Rodziców powstają z:
1. Dobrowolnych składek rodziców.
2. Darowizn i dotacji.
§ 11
Zgromadzone na koncie bankowym fundusze mogą być przeznaczone na:
1. Dofinansowanie przedsięwzięć szkoły o charakterze wychowawczym – w tym konkursów
i zawodów sportowych.
2. Dofinansowanie nagród dla uczniów.
3. Pomoc losową dla uczniów.
4. Zakup środków dydaktycznych i literatury do biblioteki szkolnej.
5. Sfinansowanie potrzeb poszczególnych oddziałów w wysokości 40% wpłat od rodziców
uczniów oddziału.
6. Środki finansowe, w tym nagrody dla uczniów są przyznawane w drodze uchwały Rady
rodziców na podstawie wniosku składanego w sekretariacie szkoły przez osobę
zainteresowaną (dyrektora szkoły, nauczyciela, samorządu uczniowskiego itd.). We
wniosku
podaje
się
cel,
kwotę
i ewentualnie numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany przelew.
Wniosek przedkłada się do wiadomości Dyrektorowi Szkoły.
§ 12
Rozliczenie działalności organizacyjnej i finansowej Prezydium Rady Rodziców wobec Rady
Rodziców i rodziców następuje na początku roku szkolnego.
§ 13
Wszelkie środki dydaktyczne i wyposażenie zakupione z funduszy Rady Rodziców, stają się
własnością szkoły, na podstawie protokołu przekazania.
§ 14
Dokumentacja Rady Rodziców – protokoły zebrań, uchwały, dokumentacja finansowa - przechowywane są w sekretariacie szkoły. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców protokolarnie
przekazuje ją nowemu.
§ 15
Dokumentacja organizacyjna i finansowa podlega kontroli dyrektora szkoły i organów
kontrolnych.
§ 16
Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do 2-krotnej w czasie kadencji Rady Rodziców, kontroli
działalności Prezydium Rady Rodziców, sprawdzając wykonanie planu finansowego, prowadzonej rachunkowości, zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym z dokumentami
oraz celowości i prawidłowości wydatków.
3

§ 17
Wszystkich członków Rady Rodziców obowiązuje ochrona danych osobowych uczniów, ich
rodziców (prawnych opiekunów).

Regulamin Rady Rodziców zatwierdzono w dniu 31 sierpnia 2017 i wchodzi w życie z dniem
1 września 2017 r.
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