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R E G U L A M I N 

Rady Rodziców  przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach 

  al. Niepodległości 190 

  

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 996 ) oraz zgodnie ze statutem szkoły Rada Rodziców  uchwala, co następuje:   

 

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) administratorem danych osobowych jest : 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach 43-100, al. Niepodległości 190, 

Rada Rodziców przetwarza dane osobowe na podstawie upoważnienia Dyrektora Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 19 w zakresie swoich uprawnień określonych w Regulaminie Rady Rodziców”.  

 

II. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców, powołaną do organizowania 

współudziału rodziców w realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.  

 

III. Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców określa niniejszy regulamin:   

§1. 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną i prowadzi działalność w ścisłym porozumieniu z 

dyrektorem szkoły.   

§2. 

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.   

§3. 

Rada Rodziców działa na rzecz:  

1) współdziałania rodziców z nauczycielami w procesie kształcenia uczniów   

2) pomocy w doskonaleniu warunków pracy szkoły   

3) pomocy materialnej dla uczniów z rodzic o niskich dochodach oraz dla uczniów wybitnie  zdolnych  

4) organizowania czasu pozaszkolnego uczniów.  

§4. 

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.  Wybory 

reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.  W wyborach rodziców każdego oddziału, jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).   
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§5. 

1. Rada Rodziców pracuje na zebraniach odbywających się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.   

2. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły lub wybrana przez niego osoba.   

3. Rada Rodziców może zaprosić na zebranie inne osoby, jeśli uzna to za celowe.   

§6. 

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący ustępującej Rady Rodziców, 

niezwłocznie po wyborze klasowych rad rodziców.   

2. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców:  

 a) wybiera prezydium oraz inne gremia, jeżeli uzna to za celowe/ komisje, sekcje/ 

 b) wybiera przewodniczącego  

 c) wybiera komisję rewizyjną   

d) przyjmuje bądź odrzuca sprawozdanie finansowe przychodów i wydatków ustępującego prezydium  

§7. 

1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

2. W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, Dyrektor szkoły może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni powinien uzgodnić z Radą 

Rodziców dalszy tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku nie 

uzgodnienia stanowisk, sprawę należy oddać niezwłocznie do rozstrzygnięcia organowi 

wyznaczonemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

§8. 

1. Przewodniczący Rady Rodziców jest jej reprezentantem wobec dyrekcji szkoły oraz innych 

organizacji i instytucji.   

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Rodziców oraz jej Prezydium.   

§9. 

1. Prezydium Rady Rodziców składa się przynajmniej z 3 osób.   

2. Prezydium obejmuje wszelkie działania będące w kompetencji Rady Rodziców,  w szczególności 

opracowuje sprawozdania finansowe przychodów i wydatków.   

3. Decyzje prezydium podejmowane są w formie uchwał.   

§10. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.   

2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola realizacji uchwał Rady Rodziców oraz prawidłowość 

gospodarowania funduszami Rady Rodziców.   
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§11. 

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.  Wysokość składek ustala Rada 

Rodziców.   

§12. 

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:   

1) uchwala regulamin swojej działalności,  

2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,  

2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 

porozumienia z Rada Pedagogiczna w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program 

ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną.   

§13 

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:   

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;   

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;   

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania;  

 4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,  w przypadku, 

gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;   

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.   

§14. 

1. Rada Rodziców może:  

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;   

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;   

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły;   

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.   
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§15. 

Prezydium Rady Rodziców posługuje się pieczątką o treści: „ Rada Rodziców przy Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 19 w Tychach”.  

§16. 

Dla ważności pism dotyczących spraw finansowych wymagane są podpisy przewodniczącego i 

skarbnika Rady Rodziców.   

§17. 

Przestaje obowiązywać regulamin Rady Rodziców z 3 listopada 2016 r.  Niniejszy regulamin 

obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 roku. 


