Załącznik do Uchwały Nr 3
Rady Rodziców Przedszkola nr 134
z dnia 8 października 2018 r.




REGULAMIN RADY RODZICÓW

Przedszkola Nr 134
w Warszawie
ul. Leszno 24/26A




Postanowienia wstępne

§1.

Rada Rodziców (dalej „Rada”) jest organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców, powoływanym na postawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) (dalej „Prawo oświatowe”), działającym przy Przedszkolu nr 134 w Warszawie, przy ul. Leszno 24/26A (dalej „Przedszkole”).
	Rada działa na podstawie Prawa oświatowego, statutu Przedszkola oraz niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). 
	Rada współdziała z dyrektorem Przedszkola (dalej „Dyrektor”), radą pedagogiczną Przedszkola i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.
	Rada posługuje się pieczątką:

RADA RODZICÓW przy
PRZEDSZKOLU nr 134 
01-192 Warszawa, ul. Leszno 24/26A,
Tel./Fax. 0226321016

Tryb wyboru Rady

§2.

Radę tworzą członkowie Rad Oddziałowych.
Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym rodzice dzieci każdego oddziału wybierają ze swojego grona Radę Oddziałową, która liczy od 1 do 3  osób.  
	Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, któremu przysługuje jeden głos.
	Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą. Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
Członkami Rad Oddziałowych zostają trzej kandydaci, którzy zgromadzili największą liczbę głosów.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
	Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów oddanych przez rodziców obecnych na zebraniu.
	Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.
	Członkowie Rady oraz Rad Oddziałowych pełnią swoje funkcje społecznie.

Kadencja członków Rady oraz Rad Oddziałowych trwa jeden rok. Mandat członka wygasa z chwilą ukonstytuowania się Rady w kolejnym roku szkolnym, wykreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola albo pisemnej rezygnacji.
	Do uzupełnienia składu Rady lub Rad Oddziałowych w trakcie roku szkolnego ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.



Organy Rady

§3.

	Na pierwszym posiedzeniu Rada powołuje spośród swojego grona Prezydium Rady (dalej „Prezydium”), w którego skład wchodzi Przewodniczący Rady (dalej „Przewodniczący”), Zastępca Przewodniczącego Rady (dalej „Zastępca”), Skarbnik Rady (dalej „Skarbnik”) oraz Sekretarz Rady (dalej „Sekretarz”). 

Rada powołuje na pierwszym posiedzeniu Komisję Rewizyjną, w której skład wchodzi od dwóch do trzech członków Rady, niewchodzących w skład Prezydium.

§4.

	Przewodniczący kieruje pracą Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. Przewodniczący może upoważnić Dyrektora do zwoływania posiedzeń w jego imieniu. 

Do zadań Przewodniczącego należy:
	kierowanie i koordynacja całokształtu prac Rady;

opracowanie, wraz z członkami Rady, projektu planu pracy wraz z planem finansowym, na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających 
z rocznego planu pracy Przedszkola;
	współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączanie ich do realizacji planu pracy;
zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady;
kierowanie działalnością finansową Rady;
przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady dotyczących działalności Przedszkola. 
	Zastępca przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.


§5.

	Do zadań Sekretarza należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady oraz protokołowanie uchwał podejmowanych przez Radę. 
	Do zadań Skarbnika należy:

	czuwanie nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszem Rady;
	sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzenie ich do wypłaty;
	przynajmniej raz w roku podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych Rady.

	Do zadań Komisji Rewizyjnej należy dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady i zdawanie sprawozdania na forum Rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców. 



Zadania i kompetencje Rady

§6.

Rada może występować do Dyrektora lub rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
	Do zadań Rady należy w szczególności:
	uchwalanie regulaminu Rady;
	uchwalanie planu pracy, wraz z planem finansowym Rady, na dany rok szkolny;
	opiniowanie statutu, programu i planu pracy Przedszkola, projektu planu finansowego Przedszkola oraz innych dokumentów lub działań istotnych dla Przedszkola;
	wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie;
	wyłanianie przedstawicieli Rady do uczestniczenia w obradach komisji konkursowej na Dyrektora;
	występowanie do organów nadzoru pedagogicznego Przedszkola o zbadanie 
i dokonanie oceny działalności Przedszkola, Dyrektora lub nauczycieli;
	występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o nagrody dla Dyrektora lub nauczycieli;

realizacja zadań ogólnych, w tym:
	organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju Przedszkola,
	pomoc Dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu wychowawczo-dydaktycznej funkcji placówki i w podnoszeniu jakości pracy,

organizowanie prac społeczno-użytecznych rodziców na rzecz Przedszkola,
uczestniczenie w planowaniu wydatków Przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
	wzbogacanie wyposażenia Przedszkola,
udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
	organizacja upominków z okazji świąt lub imprez okolicznościowych organizowanych w Przedszkolu. 

Organizacja pracy Rady

§7.

Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z niniejszym regulaminem, planem pracy oraz planem finansowym. 
Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego, innych członków Prezydium, Dyrektora lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
	Ogłoszenie o posiedzeniu wywieszane jest w kąciku dla rodziców lub członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
	W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor.
	Na wniosek Rady do udziału w posiedzeniu mogą być zapraszane inne osoby spoza jej grona. 

§8.

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym przy obecności 1/2 uprawnionych.
Uchwały Rady w sprawie przyjęcia regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
Uchwały Rady są protokołowane przez Sekretarza.
	Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem Przedszkola Dyrektor zawiesza ich wykonanie.

§9.

Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza i stanowią dokumentację Przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
Protokół z posiedzenia jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Rady. 


Zasady działalności finansowej Rady

§10.

W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
Wysokość składki na rzecz Rady ustala się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców. 
Rodzice wpłacają składkę w trybie ustalonym przez Radę. 
Wpłaty mogą być dokonywane do kasy Rady, która prowadzona jest przez kierownika gospodarczego zatrudnionego w Przedszkolu (dalej „Kierownik gospodarczy”), upoważnionego przez Radę.
	Wpłaty mogą być również dokonywane na odrębny rachunek bankowy Rady. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę.
Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z kasy Rady prowadzi Kierownik gospodarczy, który jest osobą odpowiedzialną za stan gotówki w kasie.
	Wpłaty na fundusz Rady wnoszone do kasy Rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszu wpłat kasowych przez Kierownika gospodarczego. 
	Rada zatrudnia osobę księgującą dowody księgowe dokumentujące wpływy i wydatki funduszu Rady.  
	Do dysponowania funduszem Rady upoważnieni są Przewodniczący i Skarbnik.
Rada może upoważnić Dyrektora do dokonywania wydatków z funduszu Rady zgodnie z planem finansowym i innymi ustaleniami podjętymi przez Radę. 
	Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego i Skarbnika.
	Każdy wydatek udokumentowany jest rachunkiem uproszczonym lub fakturą VAT. Drobne sumy mogą być udokumentowane oświadczeniem.
	Rada sporządza preliminarz wydatków na cały rok szkolny.
	Środki funduszu Rady przeznaczone są w szczególności na :
	organizowanie imprez kulturalno – oświatowych (koncertów, teatrzyków) i wycieczek dla dzieci;

finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci;
finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci;
wyposażenie Przedszkola.


Postanowienia końcowe.

§11.

Traci moc Regulamin Rady Rodziców uchwalony Uchwałą Nr 4/2009-2010 z dnia 14 grudnia 2009 r. 
	Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 




