REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
W TORONTO
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004
roku Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) -art.33 ust.1 i art.35 ust.4
2. Art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku ( Dz.U. z dnia 9 maja 2007
roku Nr 80)
3. Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie organizacji
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
4. Statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w
Toronto

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1
W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Toronto działa Rada Rodziców.
Art. 2
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
Art. 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o organie szkoły należy rozumieć:
- kierownika szkoły
- radę pedagogiczną
- radę rodziców
- samorząd uczniowski
Ilekroć jest mowa o organie prowadzącym szkołę należy rozumieć:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Art. 4
Rada Rodziców jest ustawowym, obligatoryjnym organem szkoły
Art. 5
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok począwszy od ukonstytuowania się na początku roku szkolnego,
do dnia 30 września następnego Roku, kiedy to powinna ukonstytuowac się Rada Rodziców nowej
kadencji.

Art. 6
Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania
uczęszczania dziecka do szkoły Rodzic automatycznie przestaje być członkiem Rady Rodziców
Art. 7
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1.
2.
3.

wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców i wyborów
reprezentantów do Rady Rodziców.
zasady wydatkowania i rozliczania funduszy Rady Rodziców

4.

tryb głosowań (np. dopuszczalność głosowania przez aklamację)
ROZDZIAŁ II
Skład Rady Rodziców
Art. 8

1. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych klas wybranych w wyborach
na zebraniu rodziców uczniów danej klasy.
Każdą klasę reprezentuje przewodniczący Rady Klasowej. Przewodniczącego w jego obowiązkach na
zebraniach Rady Rodzicow może zastąpic wyznaczony członek Rady Klasy.
2. W skład Rady w myśl ustawy musi wchodzić przynajmniej 7 przedstawicieli
3. Przewodniczący klasy może delegować swojego tymczasowego lub permanentnego zastępcę z Rady
Klasowej do wszystkich funkcji w Radzie
4. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela klasy, przeprowadza się wybory
uzupełniające
5. Odwołanie członka Rady Klasowej odbywa się na pisemny wniosek Rady poprzez głosowanie zwykłą
większością głosów danej klasy
6. Odwołanie członka Rady Rodziców odbywa się na pisemny wniosek dwóch innych czlonków Rady,
poprzez głosowanie wiekszością głosów wszystkich czlonkow Rady. W przypadku 15 czlonków Rady
tę wiekszość stanowi 8 osób, bez wzgledu na ilość osób obecnych przy głosowaniu.
ROZDZIAŁ III
Kompetencje Rady Rodziców
Art. 9
Do kompetencji Rady Rodziców należy
1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez kierownika szkoły
2. opiniowanie przedstawionego zestawu programów nauczania i podręczników
3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania
4. opiniowanie mozliwości podjęcia w szkole działalności przez organizację charytatywną badź
stowarzyszenie
5. organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniow SPK, na podstawie umów cywilnych
zgodnych z prawodawstwem kanadyjskim. Powinność rozliczen podatkowych i oplacania skladek
ubezpieczeniowych i emerytalnych pozostaje po stronie nauczycieli.

Art.10
Rada Rodziców jest uprawniona do:
1. Występowania do organu prowadzącego szkołę z wnioskami o dokonanie oceny pracy kierownika
2. Wnioskowania do kierownika szkoły o dokonanie oceny pracy nauczycieli z wyjątkiem nauczyciela
stażysty.
3. Uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły.
4. Występowania we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do kierownika i organu prowadzącego.
ROZDZIAŁ IV
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców
Art.11
Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady. Prezydium Rady składa się z czterech osób:
Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
Członków Prezydium wybiera się w wyborach na pierwszym zebraniu przedstawicieli rodziców
poszczególnych klas zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych.
Art.12
Spośród przedstawicieli rodziców wybranych do Rady Rodziców wybiera się czlonków Komisji Rewizyjnej.
Komisja rewizyjna składa się z trzech osób.
Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonanie kontroli prawidłowości gospodarowania i
wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także prawidłowości ich
księgowania.
Art.13
Komisja Rewizyjna może dokonywac doraźnych kontroli finansow zgodnie z zasadami kontroli
finansowej.
Na pisemny wniosek rodzica Komisja ma obowiązek udostępnić wgląd w konto bankowe Rady Rodziców,
na którym gromadzone są środki pochodzące ze składek rodziców.
ROZDZIAŁ V
Organizacja pracy Rady Rodziców
Art.14
Zebrania Rady Rodziców odbywaja się przynajmniej raz w miesiącu.
Art.15
Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub w wyjątkowych wypadkach Zastępca
Przewodniczącego Rady Rodziców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Sekretarz/Skarbnik Rady jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Rodziców.
Art.16
Zebrania Rady Rodzicow mogą byc zwoływane w kazdym czasie na wniosek:

1. kierownika szkoły
2.

klasowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas
Art.17

Zebrania Rady Rodziców są protokołowane
Każdy Rodzic ma prawo wglądu do protokołów, ktore są publikowane na witrynie Rady Rodziców pod
adresem http://www.spktoronto.com
Art.18
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przedstawic ogółowi rodziców wyniki kontroli finansowej kazdego
roku. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokołów kontroli finansowej w tym wglądu w wyciągi z
konta, na ktorym gromadzone są składki. Stan konta Rady Rodzicow jest podawany na witrynie Rady
Rodziców
Art.19
Rada Rodziców na witrynie Rady (patrz Art. 17) prowadzi publikację istotnych informacji.
Art.20
Rada Rodziców ma obowiązek współpracy ze wszystkimi organami szkoły.
Art.21
Rada Rodziców może włączyc się do rozwiązania konkretnych zadań innych organów szkoły, proponując
swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
Art.22
W zebraniach Rady Rodzicow biorą udział jej członkowie.
Rada Rodziców może zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów Szkoły oraz inne
osoby. Goście na zebraniach mają głos doradczy, nie mają prawa udziału w głosowaniach.
Art.23
Aby zapewnić pełną autonomiczność Rady Rodziców członkowie innych organów szkoły, jak również
organów zwierzchnich (np. Konsulatu) ani ich najbliższa rodzina nie będą brali udziału w obradach Rady.

ROZDZIAŁ VI
Tryb podejmowanych uchwał
Art.24
Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności wiekszości jej czlonków.
Uchwały są publikowane wraz z protokołami zebrań na stronie internetowej, w oddzielnej zakładce
zatytułowanej Uchwały Rady Rodziców.
Art.25
Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów szkoły.
Uchwały niezgodne ze Statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.

ROZDZIAŁ VII
Zasady wyborów
Art.26
Wybory Rad Klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców odbywają sie zgodnie z następujacą
procedurą:

PODROZDZIAŁ I
Zasady ogólne
1.
Wyboru Rady Klasy każdej klasy przeprowadza się spośród rodzicow uczniów danej klasy.
2.
Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3.

Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania.
PODROZDZIAŁ II

Liczba kandydatów, system wyborczy
1.

Czlonkowie Rady Klasy wybierani sa bezpośrednio spśród zgłoszonych kandydatów zwykłą
większością glosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.

Przedstawiciele Rady Klasy wybrani sa bezpośrednio sposrod zgłoszonych kandydatów, zwykłą
większością głosów.

3.

Wybiera się trzech czlonkow Rady Klasowej na stanowiska Przewodniczacego, Zastepcy i
Skarbnika

4.

Czlonkowie Rady Klasy wybieraja spośród siebie przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczacego
i skarbnika. Przewodniczacy Rady Klasowej jest reprezentantem klasy do Rady Rodzicow (Patrz
również rozdział II art. 8)
Na jednego kandydata wyborca może oddac tylko jeden głos.
Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna.

5.
6.
7.

Członków komisji skrutacyjnej wybiera sie w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób
zwykłą wiekszością głosów

8.

Kandydat do komisji skrutacyjnej musi wyrazic zgodę na udział w pracach komisji.
PODROZDZIAŁ III

Zglaszanie kandydatów na członków Rady Klasy
1.

Kandydaci na członków Rady Klasy zgłaszani sa ustnie.

2.

Jesli liczba kandydatow do Rady Klasy odpowiada liczbie stanowisk (trzy osoby), przyjecie
kandydatur odbywa sie przez aklamacje.
PODROZDZIAŁ IV

Sposób głosowania i warunki ważności głosów
1.

W wyborach czlonkow Rad Klasowych wyborca głosuje przez postawienie znaku "X" przy
nazwisku kandydata, w przeznaczonym do tego miejscu.

2.

Kazdy wyborca moze stawiac jeden, dwa lub trzy znaki, jeden znak przy jednym z nazwisk
kandydatow.

3.

Za nieważny uznaje się głos jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X"
wiekszej liczby kandydatów.

PODROZDZIAŁ V
Karty do głosowania
1.

Karty do glosowania przygotowuje przed wyborami ustepujaca Rada Rodzicow

PODROZDZIAŁ VI
Ustalenie wyników wyborów
1.
Komisja skrutacyjna ustala wyniki glosowania w sali, w której przeprowadzono wybory.
2.
Przy ustalaniu wyników wyborów może byc obecny wychowawca klasy.
3.
Komisja skrutacyjna sporzadza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
4.
W protokóle wymienia sie odpowiednio liczby:
- osób uprawnionych do głosowania
- oddanych kart do głosowania
- kart waznych
- nazwiska osob wybranych
-nazwisko przedstawiciela do rady rodzicow
5.
Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po
zakończeniu pracy komisji skrutacyjnej
6.

Jeden egzemplarz protokołu z głosowania przekazany jest do protokołu Rady Rodziców, drugi
egzemplarz kierownikowi szkoły.

PODROZDZIAŁ VII
Brak reprezentacji klasy w Radzie Rodziców
1.
W uzasadnionych wypadkach, Rada Klasy może mieć tylko jedną osobę. Osoba ta reprezentuje
klasę na forum Rady Rodzicow. W wypadku gdy wybór przedstawiciela danej klasy się nie
odbędzie, Rada Rodziców może czasowo, lub na stałe, fukcjonować bez przedstawiciela tej
klasy.
Art.27
Wybory Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą.

PODROZDZIAŁ I
Zasady ogólne
1.
Przewodniczacy Rad Klasowych wszystkich klas sa czlonkami Rady Rodzicow (patrz również
Rozdział II art. 8)
2.
Wybory członków Prezydium Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się
spośród przedstawicieli Rad Klasowych.
3.
Prezydium składa sie z czterech osób:
- przewodniczącego
- wiceprzewodniczącego
- sekretarza
- skarbnika

3.

Komisja rewizyjna sklada się z trzech osób, przewodniczacego i dwoch czlonkow..

4.

Wybory czlonków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji rewizyjnej
jako następne.
PODROZDZIAŁ II
Liczba kandydatów, system wyborczy

1.

Czlonkowie Prezydium wybierani sa bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą
większością glosów, przy obecności co najmnie połowy uprawnionych do głosowania.

2.

Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna. Jesli liczba kandydatow do Prezydium
odpowiada liczbie stanowisk (cztery osoby), przyjecie kandydatur odbywa sie przez aklamacje.

3.

Czlonków komisji skrutacyjnej wybiera sie w głosowaniu jawnym spośrod zgłoszonycvh zwykłą
większościa głosów.

4.

Dopuszcza się głosowanie przez aklamację

5.

Czlonkowie komisji rewizyjnej wybierani sa bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów
zwykłą wiekszościa głosów, przy obecnosci przynajmnej połowy uprawnionych do
głosowania.

6.

Czlonkowie komisji rewizyjnej nie wchodzą w skład prezydium Rady Rodzicow.

PODROZDZIAŁ III
Zgłaszanie kandydatów na członków Prezydium Rady Rodziców
1.
Kandydaci na członków Prezydium i komsji rewizyjnej zgłaszani są ustnie.
2.

Zgłoszony kandydat musi wyrazic zgodę na udzial w wyborach.

1.

PODROZDZIAŁ IV
W wyborach Prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej wyborca głosuje poprzez
postawienie znaku "X" obok nazwiska kandydata, w miejscu do tego przeznaczonym.

2.

Za niewazny uznaje sie głos jesli na karcie do głosowania postawiono znak "X" obok dwóch lub
wiekszej liczby kandydatów.

3.

Karty do glosowania wrzuca się osobiscie do zapieczętowanej urny, chyba, że wybór został
dokonany przez aklamację

ROZDZIAŁ VIII
Gospodarka finansowa
Art.28
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Art. 29
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
Rada Rodziców może wydatkowac zgromadzone środki na:
1.
2.

dofinansowanie statutowej działalności szkoły
zakup nagród rzeczowych dla uczniów

3.

zakup lektur do biblioteki szkolnej

4.

finansowanie dodatkowych zajęc lekcyjnych

5.

dofinansowanie organizacji imprez o charakterze ogólnoszkolnym

6.

inne cele wspomagające dzialalność szkoły
Art.30

Środki finansowe zgromadzone przez Radę Rodziców są ulokowane na koncie bankowym, którego stan
publikowany jest na Witrynie Rady Rodziców
Art.31
Upowaznienie do operowania rachunkiem bankowym Rady Rodziców ma Skarbnik i inny upowazniony
przez Radę członek Rady.
Art.32
Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala corocznie Rada Rodziców na podstawie budżetu przez
Radę zatwierdzonego.
Art.33
Praca w Radzie Rodziców ma charakter społeczny i nie podlega wynagradzaniu.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
Art.34
1.
2.
3.

Dotychczas obowiązujący regulamin Rady Rodziców traci moc z dniem uchwalenia niniejszego
regulaminu.
Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium, członkowie Komisji
Rewizyjnej mogą byc odwołani ze swych funkcji na wniosek dwoch członków Rady Rodziców lub
umotywowany wniosek kierownika szkoły.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, związane z procedurami wyborczymi do
Rady Klasowej oddziału, rozstrzyga zebranie rodziców tego oddziału, a do Rady Rewizyjnej i do
Rady Rodziców rozstrzyga Rada.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców z dnia 23 lutego 2013
Toronto, 23 luty 2013
Poprawka (art.23) zatwierdzona uchwałą Rady Rodziców z dnia 16 kwietnia 2016

Ewa Michaluk
............................................................
/podpis Przewidniczacego Rady Rodzicow/

