Zespołu

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkól Programów Indywidualnych w Gdańsku
§1

1. Reprezentacja rodziców wybrana na zebraniu zwołanym przez Dyrektora
- Gimnazjum Programów Indywidualnych (GPI),
- Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych (OLPI),
- Liceum Plastycznego (LP),
- Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (OSSP),
stanowi Radę Rodziców w/w Szkół.

Szkół

:

2. Rada Rodziców w/w Szkół działa w oparciu o postanowienia statutów poszczególnych
wymienionych w ust. I oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
z późniejszymi zmianami.

Szkół

3. Rada Rodziców, o której mowa w ust.I i ust.2 przyjmuje pełną nazwę:
Rady Rodziców Zespołu Szkół Programów Indywidualnych w Gdańsku.

§2
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie wszystkich rodziców szkół wymienionych w § 1
ust. 1 , oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności tych
szkół.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania oraz realizacji celów i
zadań statutowych szkół,
- zapevmienie rodzicom rzeczywistego wpływy na działalność szkół poprzez znajomość
zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych,
.,.
- wspomaganie rodziców w swobodnym wyrażaniu opinii na temat wszelkich spraw dot.
organizacji szkoły oraz postaw i pracy nauczycieli,
- wspomaganie rodziców w uzyskaniu porad w sprawie wychowania dziecka, problemów
nauczania, wyrażania i przekazywania opinii na temat dziecka.

§3
Rada Rodziców ponadto ma prawo do :
1. Występowania do dyrektora i innych organów szkolnych, organu prowadzącego szkołę oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkół wym. w § 1 ust. 1.
2. Ustalenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dodatkowych kompetencji
·wynikających z ustawy o systemie oświaty.
3. Utworzenia własnego funduszu i gromadzenia środków do wspierania działań szkolnych
oraz ustalenia zasad funkcjonowania tego funduszu w drodze uchwały podj ętej zwykłą
większością głosów.

4. Utworzenia regulaminu przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz Rady Rodziców
w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 5. Wprowadzania do regulaminu wszelkich zmian, poprawek i modyfikacji w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów.

•

§4

1. Organami Rady Rodziców są :
- Plenarne zebranie Rady,
- Prezydium Rady,
- Przewodniczący Rady.
2. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium, jako wewnętrzny organ
kierujący pracami Rady Rodziców.
3. Szczegółowe kompetencje organów Rady zostaną ustalone w drodze uchwały podjętej
większością głosów na zebraniu plenarnym Rady.
4. Do czasu ustalenia szczegółowych kompetencji Rady, wszelkie decyzje Rady podejmowane
będą zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu zwyczajnym Rady.

§5
1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób, aby można było wyłonić : Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium. Członkowi Prezydium może
być powierzona funkcja Skarbnika w przypadku utworzenia funduszu Rady Rodziców.
2. Posiedzenia Rady Rodziców i jej organów są dokumentowane w formie protokołu.
Protokół podpisują : przewodniczący zebrania i osoba protokołująca.
3. Za protokólarz i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz.

§6
W celu wymiany informacji i współdziałania Rada Rodziców może zapraszać na swoje posiedzenia
Dyrektora oraz przedstawicieli innych organów szkolnych.

§7
Regulamin wchodzi w

Gtlańsk,

życie

z dniem podpisania.

