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Rozdzia³I
Postanowieniaogólne
§1
RadaRodzicówdzia³a w oparciu o art. 53 i 54 Ustawy z dnia 07 wrzeœnia1991o systemie
oœwiaty(Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572z póŸnozm.) orazw oparciuo statutplacówki .
Rozdzia³II
Zakres i przedmiot dzia³ania
§2
1. Rada Rodziców jest spo³ecznymorganem reprezentuj¹cym wszystkich rodziców
dzieci-uczestnikówzajêæPa³acuM³odzie¿y.
2. RadaRodzicówwspó³pracujez organamiPa³acuM³odzie¿y.
3. RadaRodzicówdzia³ana tereniePa³acuM³odzie¿yi we wszystkichinnych miejscach,
w których przebywaj¹ uczestnicy Pa³acu M³odzie¿y w trakcie realizacji przez
placówkêzadañdydaktycznych,wychowawczychi opiekuñczych.
4. Rada Rodziców prowadzi dzia³alnoœæ
w zakresie doskonaleniaorganizacji pracy
placówki, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków
technicznychi wyposa¿eniaplacówki.
5. Rada Rodziców wspó³pracujez rodzicami uczestników zajêæplacówki, jest ich
reprezentantemwobec organów Pa³acu M³odzie¿y. Pozyskuje te¿ rodziców do
œwiadczenia
pomocydla Pa³acuM³odzie¿y.
6. Rada Rodziców prowadzi dzia³alnoœæ
na podStawiezatwierdzonegoprzez siebie
rocznegoplanu pracy i rocznegoplanu wp³ywów i wydatków.
Rozdzia³ID
Zasady tworzenia Rady Rodziców
§3
1. Rada Rodziców ustala tryb Walnego ZgromadzeniaRady Rodziców i przygotowuje
projekt ordynacjiwyborczejdo RadyRodziców.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Sk³ad Rady Rodziców mo¿e byæ
uzupe³nianyw wypadku rezygnacji lub wykreœleniaz listy któregoœz cz³onków
o osoby chêtne do wspó³pracy z listy rezerwowej lub wybrane w wyborach
uzupe³niaj¹cych. Funkcje w Radzie Rodziców mog¹ byæ pe³nione w kolejnych
kadencjach.
-.
§4
1. Wybory do Rady Rodzic~ówprzeprowadzasiê na pierwszym zebraniu ro¹ziców
w ka¿dymroku szkolnym.
2. Rada Rodziców reprezentowanajest przez przedstawiciel rodziców uczestników
wszystkichdzia³ówi liczy nie mniej ni¿ 12os6b.
Na pierwszym zebraniu po wyborach przedstawicielerodziców wybieraj¹ spoœród
siebie:
- przewodnicz¹cegozebrania
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-protokolanta

-komisjê skrutacyjn¹w sk³adzie4 osób(pojednej z ka¿degodzia³u).
4. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego Rady Rodziców,
zastêpcêprzewodnicz¹cegoRadyRodzicówi sekretarzaRady Rodziców.

5. Prawo zg³oszenia kandydata na przewodnicz¹cego Rady Rodziców, zastêpcê
przewodnicz¹cegoRady Rodzicówi sekretarzaRady Rodziców przys³ugujeka¿demu
z cz³onkówRady Rodziców.
6. Z grona cz³onków Rady Rodziców dokonuje siê wyboru Komisji Rewizyjnej, która
liczy nie mniej ni¿ trzech cz³onków. Komisja Rewizyjna wybiera spoœródsiebie
przewodnicz¹cego.
7. Cz³onkowieKomisji Rewizyjnej maj¹ obowi¹zek uczestniczeniaw zebraniachRady
Rodzicówi prawo g³osu.
8. Obwieszczeniewyników wyborów, podaniedo wiadomoœcisk³aduPrezydiumRady
Rodzicównale¿ydo obowi¹zków Dyrektora.
Rozdzia³IV
Cele Rady Rodziców
§5

l. Wystêpowaniedo Dyrektora i innych organówplacówki, organuprowadz¹cegob¹dŸ
organu sprawuj¹cegonadzór pedagogicznyz wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawachplacówki.
2. Opiniowanie programu i harmonogramupoprawy efektywnoœcikszta³cenia lub
wychowaniaw placówce.
3. Uchwalanie w porozumieniu z Rad¹ Pedagogiczn¹programu wychowawczego
i programuprofilaktyki.
4. Opiniowanieprojektu planu fInansowegosk³adanego
przezDyrektoraplacówki.
5. Wydawanie opinii w odniesieniu do oceny dorobku zawodowego nauczyciela
ubiegaj¹cegosiê o wy¿szystopieñawansuzawodowego.
§6

1. RadaRodziców mo¿eporozumiewaæ
siê z innymi radami rodziców, ustalaj¹c zasady
i zakreswspó³pracy.

Rozdzia³V
Organizacja i zasadydzia³aniaRady R
§7

1. PosiedzeniaRady Rodziców odbywaj¹ siê jeden raz na dwa miesi¹ce lub czêœciej
w zale¿noœci
od potrzeb.Trzykrotnanieusprawiedliwionanieobecnoœæ
na posiedzeniu
RadyRodzicówpowodujewykreœlenie
z cz³onkostwaRady.
2. RadaRodzicówpodejmujedecyzjew formie uchwa³zwyk³¹ wiêkszoœci¹g³osów.
3. W przypadkupodjêciauchwa³ysprzecznejz prawemlub wa¿nyminteresemplacówki,
Dyrektor Pa³acuM³odzie¿ymo¿ezawiesiæ
jej wykonaniei w terminie 7 dni uzgodniæ
z Rad¹ Rodzicówdalszytok postêpowaniaw sprawiebêd¹cejprzedmiotemuchwa³y.
W
posiedzeniachRady Rodziców mo¿ebraæudzia³ Dyrektor Pa³acuM³odzie¿yoraz
4.
kierownicy dzia³ów z g³osemdoradczymna zaproszenieRady Rodziców.
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5. RadaRodzicówmo¿ezaprosiæ
do udzia³uw pracachtak¿einne osobypo uzgodnieniu
z DyrektoremPa³acuM³odzie¿y.
6. W sprawachspornych instancj¹ odwo³awcz¹jest Wydzia³ Edukacji Urzêdu Miasta
i Kuratorium Oœwiaty.
7. Ksiêgowoœæ
Rady Rodziców prowadzi pracownik zatrudniony w Pa³acuM³odzie¿y
na umowêo pracêi op³acanyz funduszuRadyRodziców.
8. Wynagrodzenie pracownika oraz zakres czynnoœcii odpowiedzialnoœciustala
PrezydiumRady Rodziców w porozumieniuz Dyrektorem placówki i na zasadach
obowi¹zuj¹cych w Pa³acuM³odzie¿y.
9. Nad prac¹ PrezydiumRady Rodzicóworaz ca³ej powo³anejRady Rodzicówkontrolê
sprawujeKomisja Rewizyjna, która przygotowuje sprawozdaniai przedstawiaje na
walnychzgromadzeniach.
10.Przewodnicz¹cy Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwo³uje i prowadzi
posiedzeniaRady,kieruje prac¹ Radyi reprezentujej¹ przedorganamiplacówki.
11.Zastêpcaprzewodnicz¹cegoRady przejmuje obowi¹zki przewodnicz¹cegow czasie
jego nieobecnoœci.
12. SekretarzRady odpowiadaza dokumentacjêRady i protoko³owaniejej posiedzeñ.
Rozdzia³VI
Dokumentowaniezebrañ
§8

1. Podstawowymdokumentemdzia³alnoœciRady Rodziców jest

2.

3.
4.
5.
6.

ksiêga protoko³ów.
Ma ona formê zbioru protoko³ów sporz¹dzanychw terminie 7 dni od daty odbycia
ka¿degozebraniaRady i obejmuje okres od 1 wrzeœniado 31 sierpnia nastêpnego
roku.
Protoko³y s¹ pisane z wykorzystaniemtechniki komputerowej. Kolejne strony s¹
'T . , ...
...
...
- ..
numerowane.Na koñcu ka¿degoprotoko³uumieszczasiê adnotacjê:protokó³ zawiera
. . .. stron.Protokó³zawiera. .. za³¹czników.
KaZdawydrukowanastronajest parafowanaprzezprzewodnicz¹cegoRady Rodziców
i protokolanta.
Po zakoñczeniuroku szkolnegoprotoko³yoprawianes¹ w ksiêgêprotoko³ów.
Za³¹cznikami do protoko³ów s¹ listy obecnoœci
cz³onkówRady Rodziców i uchwa³y
Rady.
Za ostateczn¹i obowi¹zuj¹c¹ wersjê protoko³ówi uchwa³Rady Rodziców uwa¿asiê
uwierzytelnionepodpisami przewodnicz¹cegoRady i protokolantawydruki zawarte
w ksiêdzeprotoko³ów,a nie ich wersjeelektroniczne.
Rozdzia³VII
finansowa Rady Rodziców
Dzia³alnoœæ
§9

Rada Rodziców mo¿e prowadziædzia³ania na rzecz pozyskiwania dodatkowych
œrodków
finansowychdla placówki na dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹i wychowawcz¹.
Fundusze
Rady
Rodziców
pochodz¹
z
dobrowolnych
sk³adekoraz innych Ÿróde³,np.
2.
darowizn.Proponowan¹wysokoœæ
orazprzeznaczeniesk³adekustalaRadaRodziców
na ostatnim zebraniu pod koniec roku szkolnego.Proponowanawysokoœæ
sk³adki
zale¿yod potrzebdanejpracowniw przysz³ymroku szkolnym.
1.
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3. GospodarkafinansowaRady Rodzicówopiera siê na zaiWiiCi;I-.³ymprzezni¹ planie
finansowymna ka¿dyrok szkolny.

4. Odstêpstwaod preliminarza wydatków mog¹ byædoko~

-

podstawie decyzji
Rady Rodzicówlub w sytuacjachlosowychi nadzwyczajn~~
PrezydiumRady.
5. RadaRodziców upowa¿niado wystêpowaniaw imieniu~.
otwarcia rachunku
bankowegoi dysponowaniaœrodkamizgromadzonymina ³-"'u
DyrektoraPa³acu
M³odzie¿y i ksiêgow¹ Rady Rodziców zgodnie z prê~~zem
wydatków i
zatwierdzonymidecyzjamiRadyRodziców.
6. Dokumentyfinansowemusz¹ byæzatwierdzoneprzez przeW(j..~ego i sekretarza
Rady Rodziców po uprzednim sprawdzeniui zaakceptowaniu~
ksiêgow¹ Rady
Rodzicówi Dyrektoraplacówki.
7. Ewidencja przychodów i wydatków odbywa siê na 7a~
przewidzianych
w odpowiednimrozporz¹dzeniuMinistra Finansówwydanym Im podstawieustawy
z dnia 30 czerwca2005r. o finansachpublicznych (Dz.U. Nr 249yPJZ.2104 z póŸno
zm.)

Rozdzia³VIII
Postanowieniakoñcowe

1. Rada Rodziców u¿ywa pieczêci pod³u¿nejo treœci:Rada Rodziców przy Pa³acu
M³odzie¿yw Bydgoszczy,ul. Jagielloñska27

2. RegulaminRadyRodzicówobowi¹zuje z dniemjego podpisania.
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