Regulamin Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie,
Filia w Limerick
Rozdzia I
Cele i zadania Rady Rodziców
§1
Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okrelenia o:
1) Szkole – naley przez to rozumie SPK przy Ambasadzie w Dublinie, Fila w
Limerick
2) Statucie – naley przez to rozumie Statut Szko y,
3) Kierowniku – naley przez to rozumie Kierownika Szko y,
4) Radzie – naley przez to rozumie Rad Rodziców Szko y,
5) Przewodniczacym, Wiceprzewodniczacym, Sekretarzu, Skarbniku – naley
przez to rozumie odpowiednio Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego,
Sekretarza i Skarbnika Rady,
6) Prezydium – naley przez to rozumie Prezydium Rady,
7) Komisji Rewizyjnej- naley przez to rozumie Komisj Rewizyjn Rady
8) Reprezentatywno – rozumie si przez to zebranie wszystkich rodziców
uczniów oddzia u szkolnego, przy zachowaniu zasady, e jednego ucznia
reprezentuje jeden z rodzicow (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.
§2
1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów
Szko y poprzez podejmowanie dzia a, jako organu Szko y, wynikaj cych z
przepisów owiatowych, Statutu Szko y oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez:
1) pobudzenie aktywnoci i organizowanie rónorodnych form dzia alnoci na rzecz
rozwoju szko y,
2) zapewnienie rodzicom wp ywu na dzia alno szko y poprzez wyraanie i
przekazywanie kierownikowi i innym organom Szko y, organowi prowadz cemu i
organowi sprawujacemu nadzor pedagogiczny stanowiska w sprawach
zwi zanych z dzia alnoci szko y,
3) formu owanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa owiatowego
oraz statutu,
4) finansowe i organizacyjne wspieranie dzia alnoci statutowej szko y,
5) wspieranie dzia alnoci samorz du uczniowskiego
6) organizownie wspó pracy z kierownikiem i nauczycielami szko y w celu
poprawy jakoci jej pracy,
7) wspó praca ze rodowiskiem lokalnym,
8) wspieranie szko y w dzia aniu na rzecz podtrzymywania poczucia polskiej
kultury i wiadomoci j zykowej dzieci.

Rozdzia II
Struktura i zasady wyborow Rady oraz jej organów wewntrznych
§3
1. Rad tworzy minimum 9-osobowa reprezentacja rodziców uczniów kadego
oddzia u. Wybrana w g osowaniu jawnym na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców
we wrzeniu zwyk wi kszoci g osów obecnych na zebraniu.
2. Kandydatów do Rdy, za ich zgod , zg aszaj rodzice uczestnicz cy w zebraniu.
3. Cz onkowie Rady mog by odwo ani ze swych funkcji na wniosek pisemny
minimum 3 cz onków Rady, podczas g osowania tajnego.
§4
1. Rada na pierwszym posiedzeniu w kadym roku szkolnym wybiera, w glosowaniu
jawnym:
1) Prezydium Rady
2) Komisj Rewizyjn Rady
2. W sk ad Prezydium, którego liczebno okrela w uchwale Rada, wchodz :
1) Przewodnicz cy
2) Sekretarz
3) Skarbnik
4) 1-3 cz onków
3. W sk ad Komisji Rewizyjnej, której liczebno okrela w uchwale Rada, wchodz :
1) Przewodnicz cy
2) Sekretarz
3) 1-3 cz onków
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§5
Rada dzia a poprzez zebrania plenarne oraz organy wewn trzne zgodnie z ich
kompetencjami.
Zebrania zwyczajne Rady zwo uje si co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym,
e pierwsze zebranie zwo uje dotychczasowy przewodnicz cy nie póniej ni do
koca padziernika kadego roku.
O terminie i proponowanym porzadku zebrania zawiadamia si cz onków Rady w
sposób okrelony przez kadego cz onka Rady, co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem zebrania.
W uzasadnionych przypadkach moe by zwo ane zebranie nadzwyczajne po
zawiadomieniu cz onków Rady najpóniej 1 dzie przed terminem zebrania.
Zebranie Rady zwo uje Przewodniczacy, z w asnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek kierownika.
Termin oraz tryb zwo ywania zebra, o których mowa w ust. 2-5, stosuje si
odpowiednio do zebra Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
Uchwa y Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej podejmowane s zwyk
wi kszoci g osów, przy obecnoci co najmniej po owy liczby cz onków.
W zebraniach Rady Prezydium i Komisji Rewizyjnej mog bra udzia , z g osem
doradczym, zaproszone osoby.

Rozdzia III
Kompetencje i zasady dziaania Rady oraz jej organów wewntrznych
§6
1. Kompetencje Rady okre laj przepisy ustawy z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie
o wiaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, i aktów
wykonawczych do tych ustaw.
2. Rada Rodzicow jest spo ecznym organem szko y, który reprezentuje ogól
rodziców uczniów szko y.
3. Do kompetencji Rady Rodziców naley w szczególno ci:
1) wyst powanie we wszystkich sprawach dotyczacych szko y do kierownika
oraz pozosta ych organów szko y, a take do organu prowadz cego i organu
sprawuj cego nadzór nad szko ,
2) uchwalenie w porozumieniu z rad
pedagogiczn
programu
wychowawczego szko y i programu profilaktyki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez kierownika
szko y,
4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podr czników,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia
lub wychowywania,
6) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu
sprawozdania przez Komisj Rewizyjn Rady i przedstawieniu przez ni
opinii w tej sprawie,
8) wykonywanie innych uprawnie przewidzianych przez regulamin Rady
Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie o wiaty,
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty
wykonawcze do ustaw.
§7
1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomi dzy jej
zebraniami, z wy czeniem spraw wymienionych w §6 ust. 2 pkt.
2. Do podstawowych zada Prezydium naley:
1) bie ce kierowanie pracami Rady w okresie miedzy zebraniami, w tym
gospodark finansow Rady,
2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwa Rady,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stau,
5) nadzór nad pracami komisji powo anymi przez Rad .
3. Prezydium reprezentuje Rad i ogó rodziców uczniów szko y wobec kierownika i
innych organów oraz na zewn trz.
4. W imieniu Rady dokumenty skutkuj ce zobowi zaniami finansowymi podpisuj
dwaj cz onkowie prezydium: przewodnicz cy lub sekretarz oraz skarbnik.
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§8
Komisja Rewizyjna jest organem sprawuj cym kontrol nad dzia alnoci
Prezydium.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley w szczególnoci:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku ca okszta tu dzia alnoci finansowej
Prezydium pod wzgledem zgodnoci z obowi zuj cymi przepisami,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikaj cych z
przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) wykonywanie innych zada kontrolnych zleconych przez Rad .
Komisja Rewizyjna dzia a poprzez zespo y kontrolne, w sk adzie co najmniej
3 osób, powo ywanych na wniosek przewodnicz cego.
Cz onkowie zespo u kontrolnego maj prawo  dania od cz onków Prezydium
sk adania pisemnych b d ustnych wyjanie dotycz cych kontrolowanych spraw.
Kontrolowani s obowi zani udost pni wszystkie dokumenty dotycz ce zakresu
kontroli.
Po zakoczeniu kontroli zespó kontrolny sporz dza protokó , z którym zapoznaje
Prezydium. Protokó przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia
przez Komisj Rewizyjn . W przypadku ra cych uchybie w dzia alnoci
Prezydium Komisja Rewizyjna moe wyst pi do Rady z wnioskiem o podj cie
odpowiednich dzia a nadzorczych.

§9
1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodnicz cy.
2. Cz onkowie Prezydium wykonuj swoj prac spo ecznie. Szczegó owy zakres
ich zada i obowi zków, na wniosek przewodnicz cego, okrela uchwa a
Prezydium.
3. W przypadku wygani cia mandatu cz onka Prezydium Rada przeprowadza
wybory uzupe niaj ce na zwolnione miejsce.
§10
1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentuj swoje zebrania i
podejmowane podczas zebra czynnoci w formie protoko u.
2. Protokó oraz uchwa y podpisuje osoba protoko uj ca i przewodnicz cy.
3. Rada raz w roku sk ada ogó owi rodziców szko y pisemne sprawozdanie ze swojej
dzia alnoci wraz z informacj o wynikach dzia a kontrolnych Komisji
Rewizyjnej.

Rozdzia IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszy Rady
§11
1. ród em funduszy Rady s :
1) dobrowolne sk adki rodziców szko y, darowizny od innych osób
fizycznych oraz osób prawnych,
2) dotacje budetowe,
3) dochody z innych róde ,
2. Fundusze, o których mowa w ut. 1, mog by wydatkowane na wspieranie celów
statutowych szko y, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w
zakresie realizcji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3. Pisemne wnioski o przyznanie rodków z funduszu Rady mog sklada :
1) Kierownik
2) Rada Pedagogiczna.
§12
1. Podstaw dzia alnoci finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu
planowane przychody i wydatki powinny byc zbilansowane. Uj te w preliminarzu
kwoty powinny wynika z odpowiednich kalkulacji szczegó owych.
2. W dzia alnoci finansowej Rady obowi zuj zasady celowego i oszcz dnego
gospodarowania rodkami spo ecznymi.
3. W przypadku wydatkowania rodków publicznych maj zastosowanie przepisy
dotycz ce finansów publicznych
§13
Rachunkowo Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. O rachunkowoci (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami) oraz
przepisy dotyczace finansów wykonawczych do tej ustawy.
§14
Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwa y, zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami.

Rozdzia V
Zmiany Regulaminu i przepisy kocowe
Zmiana Regulaminu odbywa si
uchwalenia.

§15
w trybie i na zasadach w aciwych dla jego

