Regulamin Rady Rodziców
I . Postanowienia ogólne
§1
1. Rada Rodziców przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Braniewie, zwana dalej
„Radą” , reprezentuje ogół rodziców uczniów Ośrodka.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty ( art. 53 i 54 ustawy o systemie
oświaty i art. 4 ustawy nowelizującej) obowiązującej od dnia 1 września 2007r.
§2
1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Ośrodku.
2. Kadencja Rady trwa rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września przyszłego
roku.
§3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.
II . Wybory do Rady
§4
1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu
rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie radę
oddziałową, która powinna liczyć trzy osoby.
3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia
może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§5
1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców Ośrodka.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu.
§6
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie
pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
III . Zarząd Rady Rodziców
§7
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i
skarbnika. Wskazane osoby tworzą Zarząd Rady Rodziców.

§8
1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,
reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego
nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez
Radę.
IV . Posiedzenia Rady
§9
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy na rok.
2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy
przewodniczącego Rady, na wniosek Dyrektora , Rady Pedagogicznej, lub Samorządu
Uczniowskiego.
§ 10
Rada pracuje zgodnie z ustalonym planem pracy na każdy rok szkolny.
§ 11
W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek Rady.
§ 12
Posiedzenia Rady są protokołowane.
V . Podejmowanie uchwał
§ 13
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
§ 14
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
VI . Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców
§ 15
1. Członkowie Rady mają prawo do:
1) Występowania do dyrektora i innych organów ośrodka, organu prowadzącego ośrodek oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
ośrodka.
Wnioski nie mają charakteru wiążącego. Są one wiążące jedynie w sytuacji, gdy rada
rodziców wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

2) Uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego ośrodka
( obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli).
3) Uchwalania programu profilaktyki ( dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców).
4) Opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania.
5) Opiniowania projektu finansowego składanego przez dyrektora ośrodka.
6) Opiniowania szkolnych zestawów programów nauczania.
7) Opiniowania wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8) Opiniowania projektu oceny dorobku zawodowego awansującego nauczyciela.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną sprawie programu wychowawczego lub programu
profilaktyki, program ten ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
3. Opinia nie jest wiążąca z wyjątkiem tej, która dotyczy zgody na działanie w ośrodku
stowarzyszenia lub innej organizacji – ta opinia musi być pozytywna.
4. Członkowie mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
5. Radę Rodziców może reprezentować zarząd w sprawie wniosków, opinii , podejmowania
uchwał.
VII . Porozumienie Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną Ośrodka
§ 16
Podstawową formą przepływu informacji między Radą Rodziców a przedstawicielami rady
pedagogicznej jest zebranie rodziców klasy z nauczycielem – wychowawcą, a w miarę
potrzeb można organizować zebranie rodziców dzieci objętych opieką całkowitą z
wychowawcami grup.
§ 17
Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych rodziców,
oddziałowych rad rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danego oddziału
nie może być jednak mniejsza od liczby zebrań ustalonych w rocznym harmonogramie.
§ 18

Członkowie Zarządu Rady Rodziców uczestniczą w posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
podczas którego dokonuje się ewaluacji planu wychowawczego i planu profilaktyki – jeden
raz w roku.
§ 19
W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Ośrodka w pierwszym
zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym uczestniczy dyrektor Ośrodka, kierownik
internatu oraz przedstawiciel rady pedagogicznej.
VIII. Fundusze Rady
§ 20
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności ośrodka z
następujących źródeł:
- ze składek rodziców
- z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji do których zwrócą się
władze rady rodziców
- z ……. / inne źródła/
2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na posiedzeniu
Rady Rodziców. Przedstawiciele oddziałowych rad rodziców przedstawiają propozycje
wysokości składki. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej
wnoszenia przez każdego z rodziców.
3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może
wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej
na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od
wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka
składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w
tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.
§ 21
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „ Preliminarza
wydatków Rady Rodziców na rok szkolny….”, zatwierdzonego każdorazowo przez władze
rady rodziców.
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym
„ ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.
Ramowy Preliminarz wydatków Rady Rodziców
1.Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

§1.
50 % środków zabranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji oddziałowej
rady rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia
zebrania rodziców oddziałowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy.
Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez
klasowych, wycieczki i biwaki, inne wydatki na rzecz klasy.
§ 2.
Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji Zarządu
Rady Rodziców.
§ 3.
Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodzicielskich
wyłącznie na następujące cele:
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania przyborów
szkolnych
- dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Święto Szkoły,
wyjazd uczniów całego Ośrodka na biwak „Zielona Szkoła” , finały szkolne imprez
sportowych itp.,
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów w zakresie nauki, działalności
artystycznej, sportowej i organizacyjnej,
- sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego i sportowego
Ośrodka,
- inne
2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka
rodziców.
§ 4.
Środki te mogą być wydatkowane na:
- dofinansowanie celów ustalonych w & 3,
- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak wyposażenie ośrodka w
określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo – rekreacyjnych, itp.
- przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy
działalności gospodarczej
- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub
w postaci zakupu akcji,
- inne.

3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy
wskazania przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim
przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez
uzyskania zgody ofiarodawców.
IX. Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców
§ 22
1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości
oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzempowołuje się księgową ośrodka.
2. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe w celu przechowywania na nią środków
oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
3. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby:
- Skarbnik Zarządu Rady Rodziców.
X. Postanowienia końcowe
§ 23
1. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień
ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w & 15 pkt.1 niniejszego
regulaminu.
2. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję ośrodka lub podległych jej
pracowników , a także Rade Pedagogiczną Zarząd Rady Rodziców może złożyć pisemne
zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora ośrodka oraz ma prawo oczekiwać
wyczerpującej odpowiedzi.
W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami ośrodka, wynikającego z
nierespektowania uprawnień Rady Rodziców oraz nieudzielanie wyczerpujących odpowiedzi
na złożone zażalenia – Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócenia do Kuratora Oświaty w
Olsztynie.
§ 24
Członkowie rad oddziałowych, zarząd rady rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji
przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
§ 25
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie.
§ 26
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

