REGULAMIN
RADY RODZICÓW
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Stefana Żeromskiego
W PUCKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada rodziców I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Pucku zwana
dalej Radą rodziców stanowireprezentację ogółu rodziców społeczności uczniowskiej
służącą rozwiązywaniu spraw wewnątrzszkolnych. Rada rodziców jest organem
wnioskodawczym i opiniodawczym, a siedzibą Rady rodziców jest I Liceum
Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Pucku.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 2. Celem Rady rodziców jest stworzenie uczniom i nauczycielom możliwie
najkorzystniejszych warunków do pracy, nauki i wszechstronnego rozwoju.
§ 3. Rada rodziców opiniuje i przedstawia wnioski we wszystkich sprawach dotyczących
szkoły.
§ 4. Rada rodziców z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły może zwracać się do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą - Kuratorium Oświaty w Gdańsku, organu
prowadzącego szkołę - Starostwa Powiatowego w Pucku, Dyrektora orazRady
pedagogicznej.
§ 5. Do kompetencji Rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
3) opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację
4) wybór przedstawiciela rodziców do komisji konkursowej
5) wydawanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
6) wydawanie opinii dotyczącej wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów
jednolitego stroju na terenie szkoły
§ 6. Ponadto Rada rodziców ma prawo do:
1) występowania z wnioskami o przeprowadzenie oceny pracy nauczyciela , dyrektora
lub innego pracownika szkoły do organów prowadzących i nadzorujących szkołę
2) zapoznania się, wnioskowania oraz opiniowania WSO (wewnątrzszkolnego systemu
oceniania)
3) uzyskiwania informacji na temat spraw dydaktyki, wychowania i opieki w szkole
4) przedstawiania opinii i wniosków na temat pracy szkoły na ręce dyrektora szkoły,
organów prowadzącego oraz nadzorującego szkołę
§ 7. Zadania Rady rodziców:

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy liceum;
2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy liceum;
3) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły;
4) współpracy ze środowiskiem lokalnym w niesieniu pomocy liceum w zakresie
realizacji zadań;
5) udzielanie pomocy Samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom działającym w
szkole;
6) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w
rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
7) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkołyzwłaszcza na działalność opiekuńczą, dydaktyczną i wychowawczą
Rozdział 3
Organa Rady rodziców i tryb ich powoływania
§ 8. Organami Rady są :
1) Ogólne Zebranie Rodziców;
2) Zarząd Rady rodziców
 Przewodniczący Rady rodziców
 Z-ca przewodniczącego
 Członkowie w liczbie 2
§ 9. W skład Rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rodziców,
rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału.
§ 10. W wyborach, o których mowa w § 9, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
§ 11. Zarząd Rady rodziców, o którym mowa w § 8 ust 2 wybierany jest spośród
członków Rady rodziców na każdy rok szkolny, na pierwszym zebraniu w wyborach
jawnych bądź tajnych zwykłą większością głosów.
§ 12. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,
który reprezentuje Radę rodziców na zewnątrz oraz w kontaktach z Dyrektorem i Radą
pedagogiczną.
§ 13. Przewodniczący Rady rodziców zwołuje zebrania Rady rodziców, przygotowuje
porządek obrad i prowadzi je. Ponadto raz w roku na Ogólnym Zebraniu Szkoły (we
wrześniu) zdaje sprawozdanie z całej działalności Rady rodziców, dotyczącej
poprzedniego roku szkolnego.
§ 14. Zebrania są protokołowane w Księdze Protokołów Rady Rodziców I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.
§ 15. W zebraniach Rady rodziców może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor szkoły
orazzaproszeni gości.
§ 16. Decyzje Rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 jej
członków.
Rozdział 4
Zasady działalności finansowo – gospodarczej Rady rodziców
§ 17. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada rodziców gromadzi fundusze z
dobrowolnych składek oraz innych źródeł na koncie Rady Rodziców I Liceum

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Pucku.
§ 18. Fundusze Rady rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności,
składekrodziców w wysokości ustalonej przez Radę rodziców na początku każdego
roku szkolnego, darowizn osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
§ 19. Zgromadzone środki finansowe, którymi dysponuje Rada rodziców przeznaczone są na
działalność:
1) Dydaktyczną – zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wyjazdów na
konkursy, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe, wyposażenie gabinetów i sal
dydaktycznych w przyrządy i przybory, zakup książek do biblioteki, sprzętu
multimedialnego itp.
2) Wychowawczo – opiekuńczą – dofinansowanie wyjazdów klasowych i wycieczek
szkolnych, organizację turniejów, konkursów oraz innych imprez i przedsięwzięć o
charakterze opiekuńczym i wychowawczym.
3) Remont sal, korytarzy i innych pomieszczeń, w których przebywają uczniowie w
czasie nauki.
§ 20.Wpłat funduszy Rady rodziców, o których mowa w § 18, dokonuje się bezpośrednio na
konto Rady rodziców bądź w kadrach szkoły, gdzie jednocześnie można uzyskać
informację o stanie finansowym Rady rodziców oraz jej wydatkach.
§ 21. Do dokonywania rozliczeń z bankiem, w którym Rada rodziców ma konto upoważnieni
są dwajczłonkowie Rady (w tym przewodniczący Rady rodziców).
§ 22. Księgę Protokołów Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Pucku oraz księgowość, a także rozliczenia działalności finansowej
Rady prowadzi Spec. Ds. Kadrowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Pucku.
§ 23. Rada rodziców powołuje spośród swoich członków 2 – osobową komisję rewizyjną,
któradokonuje nie rzadziej niż dwa razy do roku kontroli celowości wydatków Rady
rodziców i rozliczania ich przez księgowego.
§ 24. W działalności finansowo – gospodarczej Rady rodziców obowiązują ogólne zasady
celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 25. Niniejszy Regulamin może być nowelizowany przez Radę rodziców.
§ 26.Członków Rady rodziców obowiązuje tajemnica obrad w zakresie dóbr osobistych.

Regulamin zatwierdzono dnia 14.09.2010r.na zebraniu rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

