REGULAMIN RADY RODZICÓW
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
/tekst jednolity uwzgledniający zmiany z dnia 8 października 2019 roku/

Rada Rodziców działa na podstawie:
1) art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst. jedn.
Dz. U. Nr 256/2004, poz. 2572 z późn. zm.;
2) statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (zwanego dalej „STO”) z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ostrobramskiej Nr 72 – zwanym dalej Statutem;
3) niniejszego Regulaminu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 10 STO w Warszawie.
§2
Rada Rodziców jest niezależnym, wewnątrzszkolnym organem opiniodawczym i
doradczym, stanowiącym reprezentację Rodziców uczniów szkoły.
II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
§3
Rada Rodziców ma na celu w szczególności:
1) reprezentowanie interesu ogółu Rodziców uczniów szkoły,
2) opiniowanie – z inicjatywy własnej lub z wniosku innych organów szkoły, władz
STO lub Rodziców – wszelkich spraw dotyczących szkoły,
3) wnioskowanie do innych organów szkoły o podjęcie działań w zakresie wszystkich
istotnych spraw szkoły,
4) spójne z innymi organami szkoły współdziałanie w procesie nauczania,
wychowywania i opieki, działań charytatywno-społecznych oraz koordynowania
ich pomocy w tym zakresie,
5) aktywizowanie Rodziców celem wspierania realizacji programu nauczania,
wychowania, opieki, działań charytatywno-społecznych oraz koordynowanie ich
pomocy w tym zakresie,
6) upowszechnianie wiedzy i informacji o wychowaniu, funkcjach opiekuńczowychowawczych, programie kształcenia, organizacji nauczania, itp.,
7) aktywizowanie działań Samorządu uczniowskiego poprzez:
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a) regularne spotkania z Samorządem i opiekunem Samorządu w celu
omówienia bieżących działań,
b) wsparcie w zakresie podejmowanych inicjatyw – Samorząd określa jakiego
wsparcia potrzebuje,
c) pomoc w negocjacjach z Radą pedagogiczną i/lub Dyrektorem szkoły w
kwestiach spornych, a ważnych dla uczniów;
8) podejmowanie innych działań wspomagających lub zmierzających do realizacji i
doskonalenia statutowej działalności szkoły.
§4
Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a) pobudzanie, organizowanie lub koordynowanie różnych form aktywności
Rodziców, w tym na rzecz wspomagania zadań statutowych i Programu
Wychowawczego Szkoły,
b) zapewnienie Rodzicom, we wspólnym działaniu z innymi organami szkoły,
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły w zakresie:
a) zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
b) wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) spraw wychowawczych,
d) dalszego kształcenia uczniów,
e) zajęć organizowanych przez szkołę poza jej obiektem;
c) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska,
d) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat szkoły, w tym opinię o pracy
nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny jego dorobku
zawodowego,
e) dokonywanie oceny pracy szkoły oraz przedstawianie swoich opinii Dyrektorowi
szkoły i organom nadzorującym szkołę we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
a w szczególności:
a) opiniowanie „Programu Wychowawczego” i „Programu Profilaktycznego
Szkoły”,
b) opiniowanie projektów zmian Statutu Szkoły;
f) pomoc w gromadzeniu funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.
III. SPOSÓB WYŁANIANIA I ORGANIZACJA
§5
1. Członkami Rady Rodziców zostają wybrani przedstawiciele Rodziców z
poszczególnych klas, tzw. „Trójki klasowe” Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10
STO, z wyłączeniem przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz członków Zarządu
Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 STO.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej,
co powinno nastąpić nie później niż do 15 października rozpoczynającego się roku
szkolnego.
4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie prezydium Rady Rodziców, składające się
z 5 osób :
a) Przewodniczącego Rady Rodziców,
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b) 3 Wiceprzewodniczących - Członków Rady Rodziców, reprezentujących
poszczególne etapy nauczania w szkole, czyli klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8,
c) Sekretarza Rady Rodziców.
5. Obowiązki członków prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący Rady Rodziców:
a) kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,
b) współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włącza ich do realizacji
planu pracy,
c) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców w razie potrzeby, ale nie rzadziej
niż dwa razy w roku szkolnym, po jednym w każdym semestrze,
d) przekazuje dyrekcji opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczące działalności
szkoły.
Sekretarz Rady Rodziców:
a) odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania,
b) sporządza protokoły posiedzeń Rady.
6. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne zespoły robocze spośród swoich
członków dla wykonania określonych zadań.
§6
Przewodniczący Rady Rodziców, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium
Rady Rodziców, organizuje i kieruje pracami Rady Rodziców oraz reprezentuje Radę
Rodziców w organach szkoły i w kontaktach na zewnątrz szkoły.
IV. ZASADY DZIAŁANIA – ORGANIZACJA ZEBRAŃ
§7
1. Zebranie Rady Rodziców zwoływane jest z inicjatywy przewodniczącego Rady
Rodziców lub na wniosek:
a) 1/3 członków Rady Rodziców,
b) 1/3 członków Rady Pedagogicznej,
c) Dyrektora szkoły,
d) Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 162 lub władz STO,
e) Samorządu uczniowskiego,
f) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Zebrania Rady Rodziców winny odbywać się przynajmniej raz w każdym
semestrze.
3. Zawiadomienie o zebraniu Rady Rodziców winno zawierać termin, miejsce i
proponowany porządek obrad oraz być przekazane Rodzicom poprzez
dzienniczek elektroniczny Librus. Zawiadomienie doręcza się również Dyrektorowi
szkoły, Zarządowi Samodzielnego Koła Terenowego Nr 162 oraz Trójkom
klasowym.
§8
1. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym,
Dyrektor szkoły, członkowie Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 162,
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2.
3.
4.
5.

władze STO lub inne, imiennie zaproszone osoby. Osoby zaproszone uczestniczą
w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw. Osoby
zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w
głosowaniach.
Zebranie Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący Rady Rodziców lub inna
upoważniona przez niego osoba.
Zebranie Rady Rodziców może odbywać się niezależnie od ilości uczestniczących
w nim przedstawicieli jednego oddziału (klasy) będących członkami Rady
Rodziców.
Przedstawiciele Rodziców uczęszczają regularnie na zebrania Rady Rodziców, co
wynika z dobrowolnie i odpowiedzialnie zadeklarowanej działalności w tzw.
Trójkach klasowych.
Przed rozpoczęciem, obrad należy:
a) sporządzić listę obecności członków Rady Rodziców oraz zaproszonych gości
uczestniczących w obradach,
b) stwierdzić zdolność do podejmowania uchwał,
c) przedstawić proponowany porządek obrad,
d) umożliwić zgłoszenie ewentualnych propozycji uzupełnienia porządku obrad,
e) przyjąć porządek obrad bez uzupełnień lub z zaproponowanym
uzupełnieniem.
§9

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
2. Uchwała przyjmowana jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile
żaden z członków Rady Rodziców nie wystąpi z wnioskiem o głosowanie tajne, co
rozstrzygane jest w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów, w przypadku równej ilości
głosów decyduje głos osoby prowadzącej zebranie Rady Rodziców.
§ 10
1. Po zakończeniu obrad Rada Rodziców wyznacza termin kolejnego zebrania.
2. Członkowie Rady Rodziców mogą zgłosić propozycje tematów na kolejne
zebranie.
3. Protokół Rady Rodziców sporządza Sekretarz, a w razie jego nieobecności osoba
wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Rodziców.
4. Protokoły są archiwizowane w Sekretariacie szkoły. Możliwy jest wgląd do nich po
wcześniejszym umówieniu z przewodniczącym Rady Rodziców lub osobą przez
niego wyznaczoną.
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje społecznie i zobowiązują się do
obecności na zebraniach oraz aktywności w ramach pracy Rady.
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§ 12
Zmiany Regulaminu Rady Rodziców mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym
dla głosowania uchwał.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zebranie Rady Rodziców.
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