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Regulamin Rady Rodziców

Przy Zespole Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży

Niewidomei i §łabowidzącei ze Sprzężonymi

Niepełnospra\trnościami

02-321 Warszawa ul. Kopińska 6/IO

l, Postanowienia ogólne

§1

Rada Rodziców, zwana da|ej Radq, jest organem przedstawicielskim rodziców dzieci i

mło dzieży uczęszczającej do następ u j ących p Ia có wek e d ukacyj nych :

. Nieprrbliczny ośrodek Rewalidaryjno - wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i

Słabowidząrych ze Sprzęzonymi Niepełnosprawnościami w Warszawie ul.

Kopińska 6/10

o Niepubliczny ośrodek Rewalidaryjno - wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej

i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Warszawie ul.

Leonarda ]_2

. Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,,Tęcza" w Warszawie ul. Kopińska 6/10

Zwanych da|ej Zespołem Ośrodków

II. CeIe i zadania Rady

§2

1. Podstawolvym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców podopiecznych

Zespołu Ośrodków oraz podejmowania działań wynikających z kompetencji

przyznanych Radom Rodziców na podstawie aktualnej ustawy o systemie oświaty, ze

szczególnym uwzględnieniem art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia ]_1 kwietnia

2007 (Dz, U. z dnia 9 maja2007, Nr B0) oraz Kar§ Nauczyciela.

2. Rada realizuje swoje cele poprzez:

o pobudzanie aktywności i organizowanie różnych form działalności na rzecz

rozwoju Zespołu Ośrodków



. Wyrażanie i przekazywania Dyrektorowi, Głównym Terapeutom, innym organom

Zespołu OŚrodków oraz Władzom Stowarzyszenia ,,Tęcza", jako organowi

Prowadzącemu Zespół Ośrodków, opinii i wniosków Rady w sprawach

związanych z działalnością Zespołu Ośrodków.

r organizacyjnewspieranie działalności zespołu ośrodków,

. Współpracę z Władzami Stowarzyszenia ,,Tęcza Dyrektorem, Głównyni

Terapeutami oraz kadrą pedagogiczną w celu poprawy jakości pracy Zespołu

Ośrodków.

3. Rada przy Zespole Ośrodków cele swe realizuje w zgodzie ze Statutem Zespołu

Ośrodków oraz niniejszym Regulaminem.

IIl. Wybory do Rady

§3
Podstawowym ogniwem organizaryjnynr ogółu rodziców Iest Ogólne Zebranie

Rodziców, które wybiera Radę Rodziców Zespołu Ośrodków.

§4
Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, najpóźniej do 30 września, na

pierwszym ogólnym zebraniu rodziców, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na

spotkanie.

§5
Kandydaci na członków Rady są zgłaszani przez rodziców lub mogą sami zgłaszać swoją

kandydaturę.

§6
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodzicón,

uczestniczących w zebraniu.

§7
1. Rada liczy co najmniej 7 członków.

2. |eŚli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie przedstawiciel poniżej obowiązującego

stanu liczebnego, organizuje się wybory uzupełniające do Rady.

3. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i zasady przeprowadzenia

wyborów określa Rada,



§B

1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż V dni roboczych od

terminu wyborów.

2. Rada na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego grona Prezydium Rady:

o przewodniczącegoRady

. lastQpcęprzewodniczącego

o sekretarza

o skarbnika

3. Rada na pierwszym zebraniu wybiera 3 osobową Komisję Rewizyjną Rady

IV. Władze i organizacja praclz Rad}z

§9
]_. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,

reprezentuje Radę na zewnątrz.

2, Przewodniczący Rady może vvyznaczyć innego członka Rady Rodziców do

reprezentowania jej na zewnątrz.

3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie

jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.

4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi

przez Radę.

6, Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Komisja

Rewizyjna przedstawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru przynajmniej

razw roku szkolnym"

§10

Rada dopuszczałączenie funkcji Sekretarza i Skarbnika

§11

Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie

rzadziejniż2 razry w semestrze szkolnym.

§12
Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje

przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem



posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewo dniczący moze zwołać

posiedzenie Rady w trybie pilnym, bezzachowania 7 - dniowego terminu.

§13

1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez

przewodniczącega członka Rady.

2, W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor, Główni

Terapeuci Zespołów Ośrodków lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za

zgodą lub na wniosek Rady,

§14
Posiedzenia Rady są protokołowane.

§15

1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej

kompetencji, określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na

podstawie ustaw.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

4. UchwaĘ Rady numerowane są w sposób ciągĘ w danym roku szkoln}rm.

5. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady upoważniony jest

przewodniczący Rady, bądź upoważniony przez niego członek Rady.

6. Rada przedstawia rodzicom sprawozdanie z rocznej działalności przed upływem

kadencji, nalpóźniej do 30 września każclego roku.

V. Prawa i obowiązki członków Rad}z

§16
Rada jako społeczny organ reprezentujący rodziców podopiecznych Zespołu Ośrodków

ma prawo:

1. Występowania z wnioskanri i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących

działalności Zespołu Ośrodków do:

o Dyrektora zespołu ośrodków

o Głównych Terapeutów

r władz stowarzyszenia ,,Tęcza",jako do organu prowadzącego zespół ośrodków

o kuratora oświaĘ, jako do organu sprawującego nadzór pedagogiczny



2. Uchwalania w

wyc}rowawczego

3. Opiniowania

wychowania.

4, Opiniowania

porozumieniu z radą pedagogiczną i Główn)rmi Terapeutami programu

Zespołu Ośrodków

programu i harmonogramu poprawy efekrywności kształcenia lub

projektu planu finansowego Zespołu Ośrodków składanego przez

Dyrektora,

5. Opiniowania możliwości podjęcia w Zespole Ośrodków działalności przez

stowarzyszenie lub inną organizację.

6. Wnioskowania o ocenę prary nauczycieli - terapeutów.

7. Opiniowania dorobku nauczycieli - terapeutów za okres stażu,

B. Udziału w powołaniu Dyrektora Zespołu Ośrodków.

9. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i

przebiegiem procesu dydaktyczno - wychorvawczo - opiekuńczego w Zespole

OŚrodków , poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi

spraw personalnych.

10. Współpracy z innymi Radami Rodziców i insĘtucjami pozaszkolnymi.

§17
Członkowie Rady mają obowiązek akrywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady i

wspierania jej działalności.

VI. Fundusze Rady

§lB
]_. Główne Źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, darowizny od osób

fizycznych i prawnych oraz dochody z innychźródeł.

2. Wysokość stawki miesięcznej ustalana jest corocznie przez Radę.

3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w prelinrinarzu

budżetowym.

4. Środki z funduszu Rady mogąbyć przeznaczane na wspieranie celów statutowych

Zespołu Ośrodków

§19
pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

o Dyrektor zespołrr ośrodków

o Główni Terapeuci

o Nauczyciele - terapeuci



r Rodzicezposzczególnych grup

§20

]-. Rada ma vĘldzielone konto bankowe.

2. O wydatkowaniu środków Rady Rodziców decydują:

o Do kwoĘ 300 złolych - Przewodniczący Rady Rodziców

o Do kwoty 1000 złotych - Prezydium Rady Rodziców

o PowyżejkwoĘ 1000 złotych - cała Rada Rodziców

2. Osobami upoważnionymi do składania podpisów na bankowej karcie wzorów są:

Przewodniczący Rady i Skarbnik

3. Zainternetową obsługę konta Rady odpowiada skarbnik

VII. Zmianv Repulaminu i orzeoisv końcowe

§21

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwaĘ.

§23

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§24

Regrrlamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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