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 Załącznik do Uchwały Nr 1/IX/2017 

  

  

REGULAMIN 

Rady Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek,  

ul. Kwatery Głównej 11 
  

  
Podstawa prawna: 

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 83,84 

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

 

Rozdział I 

  
Cele i zadania Rady Rodziców 

  

§ 1 

  
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Ognisku – należy przez to rozumieć Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Warszawie,  

      ul. Kwatery Głównej 11,  

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Ogniska,  

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Ogniska,  

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Ogniska,  

5. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu – należy przez to rozumieć odpowiednio 

osoby pełniące te funkcje w Radzie,  

 

§2 

  
1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców wychowanków Ogniska 

poprzez podejmowanie działań, jako organu Ogniska, wynikających z przepisów oświatowych, 

Statutu Ogniska oraz niniejszego Regulaminu.  

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1)     pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju 

Ogniska, 

2)     zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Ogniska poprzez wyrażanie i przekazywanie 

dyrektorowi i innym organom Ogniska stanowiska w sprawach związanych z działalnością 

Ogniska, 

3)      formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu, 

4)      organizacyjne wspieranie działalności statutowej Ogniska, 

5)     organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami Ogniska w celu poprawienia jakości 

jego pracy. 

 

Rozdział II 

  
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych 

  

§3 

 

1. W skład Rady wchodzi minimum 7 rodziców wychowanków Ogniska wybranych, w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców wychowanków.  

2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach 

jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. 
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3. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.  

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.  

  

  

§4 

  
1. Rada wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym:  

a. Przewodniczącego,  

b. Wiceprzewodniczącego,  

c. Sekretarza,  

którzy stanowią jej Prezydium.  

  

§5 

  
1. Rada działa poprzez organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.  

2. Zebrania zwyczajne Rady odbywają się minimum raz w semestrze. Terminy zebrań wywieszane są 

na tablicy ogłoszeń.  

3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu 

członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.  

4. Uchwały Rady i Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.  

5. W zebraniach Rady i Prezydium mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.  

  

  

Rozdział III 
  

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych. 

  

§6 

 

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Ogniska, organu prowadzącego 

Ognisko, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Ogniska. 

2. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. ustawa – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Ustawy z 14 grudnia 2016 

r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  i akty wykonawcze do tych ustaw oraz statut.  

3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ogniska, 

2) wybór przedstawicieli ogółu rodziców do Rady Ogniska, komisji oraz innych gremiów, w 

których przepisy oświatowe przewidują udział przedstawicieli rodziców Ogniska. 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Ogniska, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ogniska, 

5) opiniowanie podjęcia działalności stowarzyszeń lub innych organizacji, których cele 

statutowe są zbieżne z celami Ogniska. 

6) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora 

7) uzupełnianie składu Prezydium, 

8) powoływanie stałych lub doraźnych komisji Rady dla wykonania określonych zadań. 
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§7 

  
1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami. 

2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:   

1.      bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, 

                  2.      wykonywanie uchwał Rady, 

3.      opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu, 

4.      nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę. 

3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców wychowanków Ogniska wobec dyrektora i innych 

organów Ogniska oraz na zewnątrz. 

  

§8 

  
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.  

2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracą społecznie.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające 

na zwolnione miejsce.  

  

§ 9 

  
1. Rada i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie 

protokołu.  

2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.  

  

  

Rozdział IV 

  
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe 

  

§ 10 
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

  

  

§ 11 

  
Regulamin wchodzi w życie z dniem  30  września 2017 r. 


