
Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 4 Małe Talenty w Luboniu

Na podstawie:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
 Statutu Przedszkola Małe talenty

I. Przepisy ogólne:

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje rodziców(prawnych opiekunów)
dzieci uczęszczających do przedszkola w zakresie współpracy przy realizowaniu jego zadań
statutowych.

2. Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w wyborach tajnych przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

II. Skład i zakres działania:

1. W skład Rady Rodziców wchodzą:
 Członkowie wszystkich oddziałów, przynajmniej 1 osoba,
 Nauczyciel koordynator wybierany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na dany rok
szkolny.

2. Spośród członków wybierany jest przewodniczący, sekretarz i skarbnik. Wybór może
nastąpić przy 2/3 obecnych w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący:
 Zwołuje i prowadzi zebrania, w których z głosem doradczym może uczestniczyć
nauczyciel koordynator i dyrektor przedszkola.

 Opracowuje terminarz i problematykę spotkań,
 Reprezentuje rodziców na zewnątrz do współpracy z dyrektorem i organem
prowadzącym przedszkole,

 Opracowuje sprawozdanie z działalności i przedstawia (lub zleca innemu
członkowi) na zebraniu ogólnym rodziców.

4. Sekretarz:
 Prowadzi dokumentacje Rady, protokołuje zebrania,

5. Skarbnik:
 Prowadzi dokumentacje finansową rady ( rachunki, paragony, oświadczenia
wydatków posiadające podpis skarbnika i przewodniczącego Rady Rodziców),

6. Dokumentacja Rady złożona jest i przechowywana u dyrektora przedszkola.

III. Zadania i obowiązki Rady Rodziców.

1. Pomoc nauczycielkom w pracy edukacyjno- wychowawczo-opiekuńczej poprzez:
 Tworzenie właściwego klimatu społecznego, atmosfery życzliwości i twórczej
współpracy na linii rodzice –przedszkole,

 Współudział w organizacji imprez, wycieczek i uroczystości przedszkolnych,
 Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych,



 Organizację pomocy do opieki nad dziećmi w czasie wycieczek środkami
lokomocji,

 Współdziałanie z nauczycielkami przy organizowaniu pomocy dzieciom ze
środowisk zaniedbanych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ustalenie
form współpracy i pomocy itd.).

2. Pozyskiwanie rodziców, organizacji, zakładów pracy do świadczenia pomocy materialnej dla
przedszkola (np. wzbogacanie w zabawki, sprzęty, pomoce edukacyjne).

3. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, aukcji, sprzedaży, prac dzieci,
darowizn od osób fizycznych, prawnych, prowadzących zajęcia dodatkowe i innych aukcji.

4. Przekazywanie na zebraniach ogólnych rodziców ustaleń ze swojej działalności.
5. Współpraca z dyrektorem przedszkola. Zapraszanie dyrektora na zebrania przynajmniej 2 razy
w roku.

IV. Kompetencje Rady Rodziców:

1. W zakres kompetencji Rady wchodzi:
 występowanie do dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej i organu
prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania placówki,

 opiniowanie rocznego planu pracy przedszkola.
 opiniowanie i wysuwanie wniosków dotyczących żywienia dzieci.
 opiniowanie form zajęć dodatkowych i wysuwanie wniosków dotyczących zmian
korzystnych dla dzieci.

 opiniowanie pracy wychowawczo – edukacyjno - opiekuńczej nauczycieli
odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

 występowanie z wnioskami do dyrektora przedszkola o przyznanie dla nauczycieli
nagród dyrektora i prezydenta.

 uczestniczenie na zaproszenie dyrektora przedszkola w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.

 W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa
w art. 83 ust. 4.

 Fundusze, o których mowa w punkcie IV mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców

V. Zasady i tryb działania Rady Rodziców

1. Rada obraduje na zebraniach organizowanych przynajmniej raz na trzy miesiące według
opracowanego terminarza.

2. Rada opracowuje ramowy plan pracy na dany rok szkolny.
3. Kadencja Rady trwa rok. Może być przedłużona i trwać przez okres pobytu dziecka w
przedszkolu, jednak nie dłużej niż trzy lata.

VI. Zasady współdziałania organów
1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich
dobro i bezpieczeństwo, a także jakość przedszkola.

2. Dyrektor gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
3. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i
ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.



4. W zebraniach Rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać
udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.

VII. Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem
prawa oraz dobra publicznego.

2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi
kompetencjami.

3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza
interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub
informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim
sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.

4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje
sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór
pedagogiczny).

5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące funkcjonowania przedszkola zgodnie z
odrębnymi przepisami.

VIII. Przepisy końcowe:
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o Radzie, należy przez to rozumieć Radę Rodziców
Przedszkola nr 4 Małe Talenty w Luboniu.

2. Członkowie Rady Rodziców zobowiązanie są do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, i rodziców i pracowników
przedszkola.

3. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały na wniosek członków Rady i
przewodniczącego.

Regulamin wprowadzono na podstawie uchwały nr 1/2022/2023 Rady Rodziców z dnia 12.09.2022r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Data uchwalenia 12.09.2022r.


