Załącznik Nr 2

REGULAMIN
RADY RODZICÓW

§1

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu.
§2
Wybory do rady rodziców:
1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w kaŜdym roku
szkolnym.
2. Podstawowym ogniwem ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców”
składającą się z trzech osób, tzw. „trójkę klasową”.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. „Klasowa rada rodziców” wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady
rodziców ośrodka.
6. Plenarne zebranie rady rodziców ośrodka wybiera zarząd rady rodziców, jako
wewnętrzny organ kierujący pracami rady oraz komisję rewizyjna jako organ
kontrolny rady.
7. NajniŜszą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
8. Zarząd rady rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków.
9. Komisja rewizyjna nadzoruje pracę rady.
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§3

Jeśli w czasie kadencji rady z jej składu ubędzie członek rady przeprowadza się
wybory uzupełniające.
§4

1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Listę uczestników posiedzenia sporządza przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów rady rodziców.

§5
Kompetencje rady rodziców:
1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego ośrodka obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania ośrodka.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora
ośrodka.
4. JeŜeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie, o których mowa w
§ 5 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalany przez
dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
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§6

Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności
ośrodka ze składek rodziców, wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji.

§7

Wysokość składki rodziców ustala się na początku kaŜdego roku szkolnego na
plenarnym zebraniu rady rodziców.

§8

Środki finansowe pochodzące ze składek mogą być wydatkowane na:
1. Nagrody rzeczowe dla wyróŜniających się uczniów w miarę posiadanych
środków.
2. Wycieczki.
3. Dofinansowanie konkursów i imprez jak np.: choinka szkolna, dzień dziecka,
zawody sportowe.
4. Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci przyborów
szkolnych, środków czystości.
5. Inne wydatki wynikające z potrzeb ośrodka.

§9
Sprawozdanie z działalności finansowej przedstawia sekretarka ośrodka, która
prowadzi dokumentację finansową.
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