Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Polskiej przy
Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej
w Nowym Jorku

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów Szkoły Polskiej przy
Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.
1.

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo
Oświatowe,
Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.

2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
a. SP lub Szkole - należy przez to rozumieć Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym
RP w Nowym Jorku
b. Statucie - należy przez to rozumieć Statut SP
c. Kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika SP
d. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć nauczycieli SP
e. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców SP
f. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to
rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika
Rady Rodziców SP
g. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców SP.

Rozdział II
Struktura i zasady wyboru Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych.

§2

1.

W terminie ustalonym przez Kierownika Szkoły zwoływane są pierwsze spotkania
oddziałowe.

2.

Koordynatorem przebiegu wyborów do rady oddziałowej i rady rodziców jest
wychowawca danego oddziału.

3.

Na pierwszym zebraniu oddziału rodzice lub opiekunowie prawni danego oddziału
wybierają spośród siebie od dwóch do czterech przedstawicieli do rady oddziałowej w
głosowaniu tajnym. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4.

Przedstawiciel oddziałowy do Rady Rodziców wybierany jest w głosowaniu tajnym
bezpośrednio po wyborach do rady oddziałowej, spośród jej członków. Jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic. W przypadku identycznego wyniku kilku kandydatów
dochodzi do kolejnego głosowania na tych samych zasadach. Jeżeli po drugim
głosowaniu w dalszym ciągu żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów,
wybór przedstawiciela do Rady Rodziców osiąga się spośród osób, które otrzymały
największą i równą liczbę głosów.

5.

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rad oddziałowych, po
jednym rodzicu z każdej rady oddziałowej.

§3
1.

Członkowie Rady wybierają w głosowaniu jawnym swoje prezydium. W skład prezydium
wchodzą:
a. Przewodniczący
b. Wiceprzewodniczący
c. Sekretarz
d. Skarbnik

2.

Kadencja Rady Rodziców oraz rad oddziałowych trwa 1 rok szkolny, od momentu
powołania do momentu zakończenia danego roku szkolnego.

§4

1.

Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym zwołuje kierownik w ciągu dwóch
tygodni po wyborach do rad oddziałowych.

2.

Zebrania zwyczajne Rady powinny odbywać się nie mniej niż 5 razy w roku szkolnym.

3.

Zebrania zwyczajne zwołuje przewodniczący lub pod jego nieobecność
wiceprzewodniczący.

4.

Przewodniczący wysyła agendę zebrania nie później niż 3 dni przed zebraniem.

5.

W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne, po
zawiadomieniu członków Rady, nie później niż 3 dni przed terminem zebrania. Zebranie
nadzwyczajne zostaje zwołane na wniosek przewodniczącego lub 4 członków Rady.

6.

Uchwały Rady i Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów.

7.

W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez
przewodniczącego lub na wniosek zwykłej większości członków Rady.

8.

Członek Rady Rodziców automatycznie traci swoje członkostwo jeśli jego dziecko
przestanie być uczniem SP.

9.

Odwołać członka Rady z funkcji w prezydium lub Radzie można z powodu:
a. nieobecność członka Rady na 3 kolejnych zebraniach Rady
b. celowego lub drastycznego zaniedbywania swoich obowiązków
c. drastycznego naruszenia Regulaminu Rady Rodziców oraz Regulaminu Porządkowego
Szkoły
d. notorycznego utrudniania pracy Rady
e. działania na szkodę szkoły lub uczniów.

10. Odwołanie członka Rady następuje w wyniku tajnego głosowania na zebraniu oddziału,
na pisemny wniosek rodzica lub rodziców danego oddziału, którego wynik osiągnięty

będzie zwykłą większością głosów.

11. Odwołanie członka prezydium Rady następuje w wyniku jawnego głosowania na
zebraniu Rady, na wniosek członka lub członków Rady, którego wynik osiągnięty będzie
zwykłą większością głosów.

12. W miejsce odwołanego członka Rady Rodziców przedstawicielem oddziałowym do Rady
zostaje kolejna osoba, która w wyborach oddziałowych uzyskała największą ilość
głosów. Jeżeli osoba ta nie wyraża zgody reprezentowania oddziału w Radzie,
przeprowadza się wybory uzupełniające w danym oddziale.

13. W przypadku niemożliwości uczestnictwa przedstawiciela oddziału w zebraniu Rady,
wyznacza on zastępcę na to zebranie. Zastępca ten musi być członkiem danej rady
oddziałowej. Informacja o zastępcy musi być przekazana do wiadomości
przewodniczącego przed rozpoczęciem zebrania.

Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych.

§5

1.

Rada jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

2.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a. ustalanie kalendarza imprez w bieżącym roku szkolnym oraz ustalenie potrzeb
związanych z funkcjonowaniem szkoły
b. organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły
c. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i
przekazywanie kierownikowi oraz organom zwierzchnim jak ORPEG czy Ministerstwo
Edukacji Narodowej, stanowiska rodziców w sprawach związanych z działalnością
szkoły
d. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych Przepisami Prawa Oświatowego oraz
Statutu Szkoły
e. wspieranie statutowej działalności szkoły, mające na celu między innymi:
i. opiniowanie działalności Stowarzyszeń na terenie szkoły

ii. podniesienia świadomości narodowej i kulturowego dziedzictwa uczniów poprzez,
między innymi organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek

iii. organizowanie współpracy z kierownikiem i nauczycielami szkoły w celu wspierania pracy
nauczycieli i doskonalenia poziomu nauczania
iv. proponowanie i opiniowanie rozszerzenia zakresu dydaktycznego (jak np. dodatkowe zajęcia
lekcyjne, prowadzenie świetlicy)
f. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego
g. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.
§6
1.

Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.

2.

Do podstawowych zadań Prezydium należy:
a. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami
b. wykonywanie uchwał Rady
c. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę.

3.

Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Kierownika, Rady
Pedagogicznej oraz organów zewnętrznych.
Prezydium informuje pozostałych członków Rady o swoich działaniach podjętych
między zebraniami.

§7

1.

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

2.

Członkowie prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium przeprowadza się wybory
uzupełniające w Radzie.

§8

1. Rada dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań uchwały w formie
protokołu.
2.

Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności 50%+1 członków
Rady.

3.

Protokół oraz podjęte uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący. Rada raz
w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności po
wcześniejszej akceptacji tego sprawozdania przez członków Rady.

Rozdział IV

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe.

§9

1. Zmian w Regulaminie dokonują członkowie Rady Rodziców w drodze uchwały. Sprawy
nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.
§10
1.

Traci moc dotychczasowy regulamin z dnia 3 listopada 2018 roku.

2.

Wchodzi w życie Regulamin z dnia 12 października 2019 roku.

