Załącznik nr 1
do Uchwały nr 6 /20116
Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 318
„Zielony Zakątek” w Warszawie
z dnia 15.11.2016 r.

Regulamin Rady Rodziców
Przedszkola Nr 318 „Zielony Zakątek”
w Warszawie ul. Kochanowskiego 9a

Podstawa prawna:
1. Art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2. Statut Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie

Rozdział I:
Postanowienia ogólne.

§1
1. W Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie działa Rada
Rodziców reprezentująca ogół rodziców wychowanków Przedszkola nr 318
„Zielony Zakątek”.
2. Radę Rodziców działającą w Przedszkolu nr 318 „Zielony Zakątek”
w Warszawie stanowią przedstawiciele rodziców poszczególnych oddziałów
wybrani przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. Każdy
oddział reprezentuje trzech przedstawicieli.
3. Członkostwo w Radzie Rodziców jest działalnością społeczną, nieodpłatną
i trwa na czas pobytu dziecka w przedszkolu. Z chwilą zaprzestania
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uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic przestaje być członkiem Rady
Rodziców.
4. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa
szczegółowo:
a) cele, zadania, wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców,
c) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu
Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” w Warszawie.

Rozdział II:
Kompetencje i zadania Rady Rodziców.

§2
1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców
wychowanków przedszkola poprzez podejmowanie działań, jako organu
Przedszkola, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Przedszkola
oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) pobudzenie

aktywności

i

organizowanie

różnorodnych

form

działalności na rzecz rozwoju przedszkola,
b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność przedszkola poprzez
wyrażanie

i

przekazywanie

dyrektorowi

i

innym

organom

Przedszkola, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu
nadzór

pedagogiczny

stanowiska

w

sprawach

związanych

z działalnością przedszkola,
c) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa
oświatowego oraz statutu,
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d) finansowe

i

organizacyjne

wspieranie

działalności

statutowej

przedszkola,
e) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami przedszkola
w celu poprawy jakości jego pracy.

§3
Do kompetencji Rady należy :
1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :
a) programu

wychowawczego

przedszkola

obejmującego

wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym
skierowanym

do

wychowanków,

realizowanego

przez

nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego
wszystkie treści

i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.
2. Opiniowanie:
a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor
przedszkola

w

przypadku

stwierdzenia

niedostatecznych

efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,
b) statutu przedszkola,
c) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
przedszkola,
d) zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń,
organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na
terenie przedszkola.
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e) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy.
3. Występowanie do:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności
przedszkola,
b) do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami
dotyczącymi funkcjonowania przedszkola, w tym z wnioskami
dotyczącymi

prowadzenia

w

przedszkolu

zajęć

wykraczających poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego.

Rozdział III:
Wewnętrzna struktura i organizacja pracy Rady Rodziców.

§4
Organami Rady są:
1. Plenarne Zebranie Rady,
2. Prezydium Rady,
3. Przewodniczący Rady,
4. Komisja Rewizyjna.

§5
1. Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej 3 razy w roku szkolnym.
2. Plenarne Zebranie Rady w szczególności:
a) przyjmuje plan pracy Rady,
b) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz
innych środków,
c) uchwala preliminarz finansowy Rady,
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d) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,
e) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady.

§6
1. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium
składa się z 4 osób: przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza.
Członków Prezydium wybiera się w wyborach jawnych na pierwszym
plenarnym

zebraniu Rad Oddziałowych, zwykłą większością głosów.

Prezydium Rady jest jej stałym organem.
2. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.
3. W przypadku ważnych spraw dotyczących przedszkola i jego wychowanków
posiedzenie Prezydium Rady oraz Rady może zwołać dyrektor przedszkola.

§7
Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
a) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami,
w tym gospodarką finansową Rady
b) realizacja preliminarza finansowego Rady,
c) wykonywanie uchwał Rady,
d) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,
e) nadzór nad pracami komisji rewizyjnej powołanej przez Prezydium
Rady,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania osób lub zlecenia usług
niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

§8
1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady.
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2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje
pracami Rady i Prezydium Rady.

§9
Spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków
Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób.

§ 10
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Rady.

§ 11
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością
Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) kontrolowanie co najmniej dwa razy do roku działalności finansowej
Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
b) przedstawianie

Radzie

informacji

i

wniosków

wynikających

z przeprowadzonych kontroli,
c) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
d) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 12
W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział,
z głosem doradczym, zaproszone osoby, w tym dyrektor lub upoważniona przez
dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w przedszkolu.

§13
1. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie
protokołu.
6

2. Protokół podpisują członkowie Rady obecni na zebraniu.

§ 14
W imieniu Rady dokumenty, w tym dokumenty skutkujące zobowiązaniami
finansowymi, podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 15
1. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny.
2. Decyzja o rozwiązaniu Rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta na
walnym zebraniu rodziców na wniosek dyrektora przedszkola w przypadku
nie wypełniania przez Radę zadań statutowych i naruszenia dyscypliny
finansowej.
3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują obowiązujące
przepisy prawa.
4. W sprawach spornych Rada i dyrektor przedszkola odwołują się do
właściwych dla obu stron trybie do organu prowadzącego lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady są sprzeczne z prawem – dyrektor
zawiesza ich wykonanie.
6. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona przedstawiciela, który
reprezentuje Radę Rodziców na posiedzeniu komisji konkursowej

na

stanowisko dyrektora przedszkola. Wybory odbywają się w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
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Rozdział IV:
Rady Oddziałowe.

§ 16
1. Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się na pierwszym zebraniu
rodziców danego oddziału, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia
rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 17
1. Członków Rady Oddziałowej wybiera się spośród rodziców dzieci danego
oddziału.
2. Kandydatów do Rad Oddziałowych, za ich zgodą zgłaszają rodzice
uczestniczący w zebraniu.
3. Każde dziecko reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów
prawnych).
4. Za wybranych

uważa się 3 kandydatów, którzy otrzymali najwięcej

głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub
łącznie na wszystkich kandydatów.
5. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub większą
liczbę kandydatów, głosowanie powtarza się wyłącznie w stosunku do
tych kandydatów.
6. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców danego oddziału w Radzie
Rodziców.
7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym
regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
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Rozdział V:
Tryb podejmowania uchwał.

§ 18
Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy
równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 19
Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów
szkoły. Uchwały Rady rodziców niezgodne ze Statutem Przedszkola nr 318
„Zielony Zakątek” z mocy prawa są nieważne.

Rozdział VI:
Gospodarka finansowa.

§ 20
1. Źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców, darowizny od
innych osób fizycznych oraz osób prawnych.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie
celów statutowych placówki, w tym szczególnie udzielanie jej pomocy
materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad
dziećmi.
3. W szczególności fundusz Rady wydatkowany jest na zakup zabawek,
pomocy dydaktycznych, wyposażenie przedszkola, teatrzyki, koncerty,
imprezy artystyczne i sportowe, transport dzieci, okolicznościowe prezenty,
upominki dla dzieci, warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli,
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drobne usługi i zakupy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
przedszkola.
4. Wysokość

składki miesięcznej na rzecz funduszu Rady ustala się na

pierwszym zebraniu Rady.
5. Fundusze Rady oraz obrót gotówki są księgowane.
6. Rada może zlecić prowadzenie księgowości funduszu Rady kierownikowi
gospodarczemu przedszkola po poprzednim uzgodnieniu z dyrektorem
przedszkola.
7. Plenarne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego
zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców.
8. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dokonywania zakupów
z funduszu Rady Rodziców w ramach uchwalonego preliminarza
finansowego Rady Rodziców na dany rok szkolny.

§ 21
1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz finansowy
obejmujący rok szkolny.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego
gospodarowania środkami społecznymi.

§ 22
Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisów
dotyczących finansów wykonawczych do tej ustawy.
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Rozdział VII:
Postanowienia końcowe.

§ 23
Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści :
RADA RODZICÓW
przy Przedszkolu
Nr 318 „Zielony Zakątek”
01-864 Warszawa
ul. Kochanowskiego 9A

NIP 118-16-50-706

§ 24
Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalenia.

§ 25
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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