Regulamin Rady Rodziców
w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Humniskach.
Postanowienia ogólne.

I.

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola; stanowi
reprezentację dzieci uczęszczających do niego.
Działa ona na podstawie art.53 i 54 ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991r.
(Dz, U. nr. 58 poz. 425 z póż. zmianami)
II.

Cele i zadania.

Zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitych oddziaływań na dzieci
przez rodziców i nauczycieli.
2. Uczestnictwo w życiu przedszkola, przyczyniającego się do podnoszenia
pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec dyrektora opinii rodziców we wszystkich ważnych
sprawach dotyczących pracy placówki.
III.

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.

Członkowie powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
Kadencja Rady trwa rok.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady
ubędzie jeden z członków dopuszcza się zorganizowanie wyborów
uzupełniających skład Rady.
5. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu na zasadach ustalonych przez
rodziców uczestniczących w zebraniu.
6. Do udziału w wyborach upoważnieni są rodzice dzieci danego oddziału.
Jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic .
7. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może
odbywać się na zasadzie:
a) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej w uzupełniających
pracach Rady;
b) propozycji członków Rady Rodziców bądź dyrektora.
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8. Odstąpienie od udziału działalności Rady Rodziców może nastąpić w
drodze:
a) złożenia rezygnacji;
b) odwołania na wniosek rodziców bądź członków Rady Rodziców.
IV.

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter
opiniująco – doradczy.
1. Rodzice dzieci danego oddziału zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród
siebie Radę Oddziałową.
2. Rada Oddziałowa liczy 3 osoby.
3. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja rekrutacyjna wybrana w
głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
4. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i
zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora.

V.

Tryb podejmowania uchwał.
1. Wszystkie uchwały Rada Rodziców podejmuje zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy uprawnionych.
2. Uchwały są protokołowane z zeszycie protokołów.
3. Zebrania Rady są protokołowane.

