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Regulamin Rady Rodziców SzkoĘ Podstawowej nr 171w Warszawie

ArĘkuł I

Skład, zakres i sposób działania Rady Rodziców

Rada Rodziców (dalej jako ,,Rada") reprezentuje rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej nr 171 w Warszawie (dalej jako ,,Szkoła"). W skład Rady wchodzi po
j ednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
Rada wykonuje zadania powierzone jej ptzepisami prawa oświatowego, ujęte w
załącznikllnr 1 do Regulaminu.
Rada wspiera działalność statutową Szkoły. Ma prawo podejmować lub wspierać
wszelkie dzińaria zgodne z zńożeniami systemu oświaty w Rzeczpospolitej Polskiej.
Otwarty katalog tego rodzaj u działań zauliera załącznik nr 2 do Regulaminu.
Rada wyrża wnioski i opinie w formie uchwał. W sprawach zastrzeżonych przepisami
prawa do kompetencji Rady Rodziców orazw sprawach istotnych dla Szkoły podjęcie
uchwały jest obligatoryjne. Uchwały wymagają również decyzje, pociągające za sobą
wydatkowanie funduszy Rady. Nie dotyczy to drobnych wydatków, zńryanych z
działalnością Rady, oraz funduszu świetlicy,

ArĘkuł II

Prerydium Rady Rodziców

Rada wyłania ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika
Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego kierują pracami Rady i dzińają w jej

imieniu wobec innych podmiotów otaz jednostek orgarizacyjnych. Zastępcy
Przewodniczącego przysługująwszystkie kompetencje Przewodniczącego. W wypadku
różnicy zdń co do sposobu działaria Rady w danej sprawie ptzewńa głos

Przewodniczącego.
Sekretarz protokołuje przebieg zebrań, koordynuje podejmowanie uchwał poza
zebraniami oraz przechowuje dokumenty Rady, za wyjątkiem dokumentów
finansowych.

Skarbnik odpowiada zafundusze Rady, dysponuje nimi oraz przechowuje dokumenty
finansowe. Ma obowiązek przygotowac informację o przychodach, wydatkach oraz

stanie funduszy Rady na zakończenie roku szkolnego i podać ją do wiadomości
rodziców najpóźniej do końca września następnego roku szkolnego.

Arfykuł III

Wybór Rad Oddzialowych i Przedstawiciela do Rady Rodziców

Wybór Rad Oddziałowych k{zdą klasy odbywa się podczas pierwszego w roku
szkolnym zębrania rodziców w głosowaniu tajnym, zwkJą większością głosów, przy
czym liczy się wyłącznie głosy, oddane zaalbo przeciw danemu kandydatowi.
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ż. Rady Oddziałowe składają się z Ptzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i
przedstawiciela do Rady Rodziców. Mozna powołać Radę Oddziałową bęz
przypisywania funkcji jej człoŃom, za wyjątkiem przedstawiciela do Rady Rodziców.

Artykuł IV

Zebrania Rady Rodziców i podejmowanie uchwał

1,, Zebraria Rady zwołuje w razie potrzeby Przewodniczący Rady, z tygodniowym
v,ryprzedzeniem, a w wypadkach nagłych dwudniowym, wykorzystując internetowe
forum dyskusyjne Rady lub w inny sposób, gwaranĘący dotarcie wiadomości do
wszystkich członków Rady. Pierwsze zębranię w roku szkolnym nie wymagazwołaria.
Zaczyna się o godzinie 19-tej po pierwszych zebraniach rodziców.

2. Zebrariem kieruje Przewodniczący zebrania, którym jest Przewodniczący Rady albo
osoba wybrana przez Radę.

3. Na zebraniu mogą być obecne bez prawa głosu osoby, niebędące członkami Rady.
4. Z przebiegu zebrartia sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący

zebr ania oraz protoko l ant.

5. Uchwały podejmowane są na zebrariach oraz w drodze głosowania za pośrednictwem
internetowego forum dyskusyjnego Rady.

6. Członek Rady, ktory zamierza zgłosió wniosek o podjęcie przez Radę uchwały na
zebraniu, ma obowiązek przekazać jej projekt do wiadomości innych członków
przynajmniej dzień przedzebraniem. Uchybienie temu obowiązkowi uprawnia Radę do
podjęcia decyzji o odmowie głosowania nad uchwałą na tym zebraniu.

7. Uchwały są podejmowane zWkJą większością głosów oddanych za albo przeciw
uchwale, z zastrzeżeniem ustępu 8.

8. Uchwały w sprawie uchwalenia, zmiany i uchylenia Regulaminu oraz wyboru i
odwołania członków Prezydium wymagają oddania głosów za albo przeciw przez co
najmniej połowę członków Rady.

9. Uchwałę, podjętą na zebraniu, wciąga się do protokołu zebraria albo sporządza na

odrębnej karcie. Uchwała wchodzi w życie z chwiląjej podjęcia, chyba ze co innego
wynika z jej treści.

10. Na wniosęk członkaRady Przewodniczący zebraniazarządzagłosowanie tajne.

11. Podjęcie uchwały w drodze głosowania za pośrednictwem internetowego forum
dyskusyjnego Rady wymaga zamięszczęnia jej pĄektu w odrębnym wątku oraz

określenia terminu zakończenia głosowania. Liczy się wyłącznie głosy jednoznacznie

oddane zaalbo przeciw uchwale. Uchwała wchodzi w życie z chwilą stwierdzeniaprzez
Przewodniczącego Rady nainternetowym forum dyskusyjnym Rady lub winny sposób,

ze uchwała zostńa podjęta. Sekretarz drukuje treść uchwŃy, zamieszcza na niej

wzmiankę o sposobie jej podjęcia i terminie wejścia w życia oraz ńącza do

dokumentacji Rady.
12. W razie wniesieniazasttzeżeńco do skuteczności uchwał, podjętych za pośrednictwem

internetowego forum dyskusyjnego Rady, Przewodniczący Rady może wstrzymaó jej

wykonanie do czasu rczstrzygnięcia skuteczności uchwały na kolejnym zebraniu Rady.



ArĘkuł V

Zasady wydatkowania fundusry Rady Rodziców

Fundusz Rady składa się z funduszu ogólnego i funduszu świetlicy szkolnej. Fundusz
ogólny powstaje z dobrowolnych składek rodziców dzieci ze wszystkich oddziałów, a

fundusz świetlicy z dobrowolnych składek rodziców dzieci, uczęszczających do

świetlicy. Oba fundusze mogąbyc zasilane z innych źródeł, Dopuszczalne jest rzeczowe
wsparcie dzińańRady,
Fundusz ogólny przeznacza się na finansowanie celów, o których mowa w artykule I.

W wyjątko!\ych sytuacjach z funduszu ogólnego możę być sfinansowana pomoc
rodzicom w przypadku trudności finansowych, uniemożliwiających prawidłowe
fuŃcjonowanie ich dziecka w Szkole.
Fundusz świetlicy przeznacza się wyłącznte za potrzeby świetlicy, po zasięgnięciu
opinii nauczycieli i Dyrektora co do aktualnych potrzeb dzieci, uczęszczających do
świetlicy.

Artykuł VI

Przepisy końcowe

W sprawach nieunormowanych w Regulaminie i w celu objaśnienia uzytych w nim
pojęć ma zastosowanie ustawa z 14 grudnia20l6 - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z20I8,
poz.996).
Regulamin wchodzi w Ęcie z dniem uchwalenia i obowiązuje do uchwalenia nowego
regulaminu.

Regulamin uchwalono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 8 października 2018.
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Załączniknr'l,

Kompetencje Rady Rodziców według ustawy z 14 grudnia201,6 - Prawo oświatowe

(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 996)

1)

Rada uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
- szczegółowy tryb przeprowadzaria wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli rad oddziałowych do Rady rodziców szkoły (art. 83).

2)

Rada może porozumiewać się z innymi radami rodziców, ustalając zasady i zakres

współpracy (art. 83).

3)

Rada może występowaó do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach szkoły (art. 84).

4)

Rada uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-
profrlaktycznego szkoły. Ieżeli Rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu

wychowawczo-profilaktycznęgo szkoły, program ten ustala Dyrektor szkoły lub w
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pódagogiczny. Program ustalony przez

Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przęz Radę w
porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84).

5)

Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności ksźałcenia lub
wychowania szkoły (art. 8a).

6)

Rada opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły (art. 84).

7)

Rada opiniuje wniosek Dyrektora szkoły do ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania o wrużenie zgody na prowadz'enie eksperymentu pedagogicznego w
szkole lub placówce, w terminie do dnia 3l marca roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu (art. 45).

8)

Dwóch przedstawicieli Rady wchodzi w skład komisji konkursowej, mającej zazadanię
wyłonienie kandydata na Dyrektora szkoły (art. 63).

9)

Rada ma prawo złożyć do Dyrektora szkoły wniosek o powołanie rady szkoły (art. 81).

10)



Rada opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń i inrrych organizacji, a w
szczegóIności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalnośó
wychowawcza albo rozszerzarlie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, z v,yjątkiem partii i orgańzacji
politycznych (art. 86).

11)

Rada ma prawo złożyó wniosek o wprowadzenie obowiązkunoszenia przezuczniów na
terenie szkoŁy jednolitego stroju. JeżęIi z inicjatywą wprowadzenia takiego obowiązku
wystąpi Dyrektor szkoły, Rada wyrża zgodę na wprowadzenię tego obowiązku albo
może skutecznie sprzeciwić się jego wprowadzeniu. Rada ma łĘływ na wzór
jednolitego stroju, poprzez obowiązek Dyrektora uzgodnienia zRadą tego wzoru. To
samo dotyczy określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie
wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju (art. 100).

I2)

Jeżęlijest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub
ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym
szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji zradą pedagogiczną,radą
rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad
pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci
środków technicznych umoźliwiaj ących rej estracj ę obranl (monitoring) (art. 1 0 8a).

l3)

Rada opiniuje zorganizowanie przez Dyrektora dodatkowychzajęó edukacyjnych, do
których zalicza się:

a) zajęciaz językaobcego nowożytnego innego niż jęzakobcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkolvych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,leczprogram
nauczaniatych zajęĆ zostŃ włączony do szkolnego zestawu programów nauczania
(art. 109).



Załączniknr2

Rada Rodziców może podejmować dzia|ania, mające w szczegóIności na celu:

1)

reallzację prawa każdego ucznia do ksźałcenia się oraz wychowania i opieki,
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2)

wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3)

wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w
sferze ftzycznĄ, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i
uzupełnianę przęz działania z za\<ręsu profilaktyki problemów dzieci i rńodzieży1'
4)

ksźahowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwośó udziału w
dzińaniachzzahesuwolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w

Ęciu społecznym;
5)

upowszechnianie wśród dzieci i młodzięży wiedzy i umiejętności niezbędnych do
aktyrłmego uczestnictwa w kulturze i sźuce narodowej i światowej;
6)

utrzymywaniebezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w
szkołach i placówkach;
7)

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach ztownowużonego
rozwoju oraz ksńńowanie postaw sprzyjających jego wdrazaniu w skali lokalnej,
krajowej i globalnej;

8)

ksźałtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami
informacyj no -komunikacyj nymi ;

9)

ksźahowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczyffi, w tym poprzez stosowanie w procesie

ksźałcenia innowacyjnych rozwiązń programowych, organizacyjnych lub
metodycznych;
10)

przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku ksźałcenia;
11)

warunki do rozwoju zainteresowń i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych otaz ksźałtowanie aktyvmości społecznej i
umiej ętności spędzani a czasu wolnego;
12)
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym zwiryartych z korzystaniem
z techno l o gi i informacyj no -komunikacyj nych, i sytuacj i nadzv,ly czaj nych.


