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Rozdzial I
Cele i zadania Rady Rodzic6w
$1
Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa o:
Szkole -nale?y przezto rozumiedI Liceum Og6lnoksztalcqce im. Stefana
Zeromskiego w Opocznie,

-

nalezy przez to rozumie6 Statut Szkoly,

a

Statucie

I

Dyrektorze

-

naleiry przez to rozumie6 Dyrektora Szkoty,

Radzie -nale?y przezto rozumie6 Radg Rodzic6w Szkoly,
o radzie klasowej
-nale|y przezto rozumiei radg wybieran4 przezrodzic6w
uczni6w poszczeg6lnych oddzial6w szkolnych,
a

Przewodniczqcym, wiceprzewodniczqcym, sekretarzu, skarbniku -nale?y przezto
rozumied odpowiednio osoby pelni4ce te funkcje w Radzie,
a
o

Prezydium -naleLry przezto rozumie6 Prezydium Rady,
Komisji rewizyjnej *naleLy przezto rozumie6 Komisjg rewizyjn4 Rady.

$2

1.

Podstawowym celem Rady, jako organu Szkoly, jest reprezentowanie interes6w rodzic6w
uczni6w Szkoly przez podejmowanie dzialafi wynikaj4cych z przepis6w oSwiatowych
oraz niniejszego regulaminu.

2.

Rada realizuje swoje cele w szczeg6lnoSci przez:

pobudzanie aktywnoSci rodzic6w oraz organizowanie r62norodnych form
dzialalnoSci na rzecz rozwoju Szkoly,
vtyruhanie opinii i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoty, organowi
prowadz4cemu i organowi sprawuj4cemu nadzbr pedagogiczny stanowisk
i wniosk6w w sprawach zwiqzanych z dzial.alnoSci4 Szkoly,
O

wspieranie dzialalnoSci statutowej Szkoly,

a

wspieranie dzialalnoSci samorz4du uczniowskiego,

o

wsp6lprac9 z Dyrektorem i nauczycielami Szkoly.

al

Rozdzial II
Struktura i zasady wybor6w Rady oraz jej organ6w wewngtrznych

1.

$3
jednym
po
przedstawicielu
rad klasowych, wybranych przez
Rady
wchodzi
W sklad
zebranie rodzic6w uczni6w kazdej klasy w tajnych wyborach. Wyb6r nastgpuje zryklq
wigkszoSci4 glos6w.

2. W

przypadku wygaSnigcia mandatu czlonka Rady przeprowadza

sig

lyybory

uzupelniaj4ce.

3.

Sprawy r.lrlrqzarle z procedurq wyborcz4 rozstxzyga zebranre rodzic6w uczni6w danej
klasy.

$4

1.

Rada wybiera w glosowaniu

o
o
2.

jawnym:

Prezydium Rady,

KomisiErewizyjnqRady.

W sklad Prezydium wchodzq: przewodniczqcy, wiceprzewodruczqcy, sekretarz i skarbnik.
N-qcznte 7-9 os6b.

3.

W sklad Komisji rewizyjnej wchodz4: przewodniczqcy oruz 1-3 czlonk6w.

1.

Rada dziala na zebraniach plenarnych otaz przezorgany wewngtrzne.

2.

Zebrania Rady zrvoluje sig co najmniej 3 mzy w roku szkolnym, WZy
semestrze musi sig odbyd przynajmniej jedno spotkanie Rady.

3.

Zebranie Rady zwoluje Przewodniczqcy z wlasnej inicjatywy bqd? na pisemny wniosek
poszczeg6lnych rad klasowych lub Dyrektora.

4.

Uchwaly Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasolvych podejmowane s4 zwykl4
wigkszoSci4 glos6w obecnych czlonk6w.

$s

5. W zebraniach Rady, Prezydium

crp

w ka2dym

oraz Komisji rewizyjnej mog4 brad udzial z glosem
doradczym zaproszone osoby, w szczeg6lnoSci: Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele.

2

Rozdzial III
Kompetencje i zasady dziarania Rady oraz jej organdw wewngtrznych

l

$6

'

Radajest spolecznym organem Szkoty, kt6ry reprezentuje o96l rodzic6w uczni6w
Szkoty.

2.

Do kompetencji Rady naleiry w szczeg6lno5ci:

'
o
o
r
o
.
o
o
o
o
1.

nadz6r nad Szkol4,

uchwalanie

w porozumieniu z

profi laktycznego Szkoly,
opiniowanie projektu planu finansowego skladanego przezDyrektora,

opiniowanie progftlmu
wychowania,

i

harmonogramu poprawy efektywnoSci ksztalcenia lub

wystgpowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowigku
noszenia przez
uczni6w na terenie Szkoly stroju jednolitego orazudzialw okreslaniu jego
wzoru,
wystQpowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
wyb6r przedstawicieli rodzic6w do Rady Szkoty, komisji oraz innych cial,
w kt6rych
przepisy przewiduj4 udziaN przedstawicieli rodzic6w uczni6w Szkoty,
uchwalanie corocznego preliminarzakady lub jego zrnian,
zrtwierdzarie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania
przez Komisig rewiryinqi przedstawieniu przez ni4 opinii w
tej sprawie,
uchwalanie propozycji wysokosci skladek rodzic6w szkoly.

$7

o
o
o

biea}ce kierowanie pracami Rady w okresie migdzy zebraniami, w tym gospodark4
finansow4 Rady,
realizacja preliminarza Rady,
wykonywanie uchwal Rady,
zatrudnianie os6b (zlecanie ustug) niezbgdnych dlarcalizacji zadaiRady.

Prezydium reprezentuje Radg i o96l rodzic6w uczni6w Szkoly wobec
Dyrektora i innych
organ6w Szkoty oraz na zewnqtrz.

1' Komisja rewizyjna jest
Prezydium.

2.

rud4 pedagogiczn4 programu wychowawc zego-

Do podstawolyych zadafiprezydium nalely:

o

2'

wystgpowanie we wszystkich sprawach dotycz4cych Szkoty do Dyrektora
ory
pozostatych organ6w Szkoly, atakze do organu prowadz1cego i
organu sprawuj4cego

$8
organem Rady, sprawuj4cym kontrolg nad dzialalnosci4

Do kompetencji Komisji rewizyjnej naleba w szczeg6lnosci:

3

o
o
o
.

biezQce kontrolowanie finansowej Prezydium,

przedstawianie Radzie informacji
kontroli,

i

wniosk6w wynikaj4cych

z przeprowadzonych

opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
lvykonywanie innych zadafikontrolnych zleconych przezRade.

$e

1.

Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodnicz1cy,
wiceprzewodmcz4cy.

2.

Czlonkowie Prezydium wykonujq swoj4 pracA spolecznie.

3. W przypadku wygaSnigcia mandatu czlonka

aw

ruzie jego nieobecnoSci

Prezydium Rada przeprowadza lvybory

uzupelniaj4ce na zwolnione miejsce.

1.

$10
Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentuj4 swoje zebranta
podczas zebrahczynno$ci w formie protokolu.

2.

Protok6l podpisuje osoba protokolujqca i przewodnrczqcy obrad.

1.

$
Rada klasowa reprezentuje rodzic6w uczni6w danej klasy.

2.

Do zaduhrady klasowej nale?y w szczeg6lnoSci:

i

podejmowane

lt

o
o
o
3.

realizowanie cel6w Rady na terenie danej klasy,
prezentowanie opinii i wniosk6w formulowanych przez rodzic6w uczni6w oddziaNu
szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,
wystgpowanie z wnioskami dotyczqcymi pracy Szkoty do Rady.

Pracami rady klasowej kieruje
czlonek rady klasowej.

jej

przewodruczqcy lub upowazniony przez niego inny

Rozdzial IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania fundusry Rady

1.

2.

$12
Gl6wne fu6dla funduszy Rady to: dobrowolne skladki rodzic6w, atakae darowizny od
os6b fizycznych i prawnychoruz dochody z innych 2r6dd.
Fundusze Rady mog4 byd wydatkowane na wspieranie cel6w statutowych Szkoty.

4

o
o
o
o
o
o
3.

Pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poptzez sfinansowanie
doffiianr4 czy zakup podrgcznik6w.
Dofinansowanie konkurs6w i imprez o charakterze og6lnoszkolnym, np. Dzieri
Sportu, Dzien Dziecka itp.
Dofinansowanie nagr6d final6w szkolnych olimpiad, konkurs6w przedmiotowych
sportowych.

i

w

Dofinansowanie koszt6w udziafu mlodzieLy- (r6wnie2 dojazd)zawodach,
konkursach i olimpiadach o charakterze migdzyszkolnym, gminnym, powiatowym,
wojew6dzkim i og6lnopolskim.
CzgSciowe dofinansowanie klasowych wycieczek szkolnych
,,,zielonych szk6l,,
zwpNat danej klasy do jej dyspozycji).

(30%

zakttp nagr6d rueczowch, dyplom6w dla wyr6zniai4cych sig uczni6w.

Pisemne wnioski o przyznanie srodk6w z funduszu Rady mog4 skladai:

.
o
o
.
.

Dyrektor,
nauczyciele,
pedagog szkolny,

rady klasowe,
samorz?d uczniowski.

$13
jest rccznypreliminarz.

1.

Podstaw4 dzialalnosci finansowej Rady

2.

Za rcalizacjg preliminarza odpowiada prezydium.

3. W

dzialalnofici finansowej Rady obowiqzujq zasady celowego

gospodarowania zgromadzonymi Srodkami.

i

oszczgdnego

Rozdzial V
Zmiany Regulaminu i przepisy koricowe

$14
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwaly.

$ls

Zmiana Regulaminu odbywa sig w trybie i na zasadach wlasciwych dla jego-r4chwalenia.
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