Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Helsinkach

Regulamin Rady Rodziców
Opracowany na podstawie art. 53 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z poźn.
zm. i Statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Helsinkach

I. Postanowienia ogólne
1. Na terenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Helsinkach działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym ogół rodziców uczniów Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego w Helsinkach.
3. Rada Rodziców ściśle współpracuje z Kierownikiem SPK w Helsinkach i Radą Pedagogiczną.
II. Tryb przeprowadzania wyborów
1. Wybory do Rady Oddziałowej.
1.1. Wybory do Rady Oddziałowej przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w
każdym roku szkolnym (pod koniec sierpnia).
1.2. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
1.3. Każdą Radę Oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel dla każdego etapu
edukacyjnego.
1.4. Wybory przeprowadza wychowawca danego oddziału.
1.5. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
1.6. Wybory przeprowadzane są w sposób jawny poprzez podniesienie ręki. Jeśli zgłosi się
więcej niż 1 kandydat do Rady Oddziałowej, przeprowadza się tajne wybory.
1.7. Wybrani reprezentanci Rad Oddziałowych wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego,
który wyraża zgodę na udział w pracach Rady Rodziców. W przypadku większej liczby chętnych,
rodzice obecni na zebraniu biorą udział w głosowaniu tajnym.
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2. Reprezentanci Rad Oddziałowych poszczególnych oddziałów tworzą Radę Rodziców.
2.1. Czas członkostwa w Radzie Rodziców trwa jeden rok kalendarzowy, do czasu wyłonienia
nowej Rady.
2.2. Uczestnictwo w Radzie Rodziców wygasa wraz z odejściem dziecka ze szkoły.
2.3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym zwołuje Kierownik SPK.
2.4. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wyłania Prezydium Rady Rodziców.
2.5. Jeżeli w trakcie roku szkolnego zabraknie członka Rady Rodziców, organizowane są wybory
uzupełniające.
III. Wewnętrzna struktura Rady Rodziców
1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje, otwiera i przewodniczy mu, do czasu wybrania
przewodniczącego Rady, Kierownik SPK.
2. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie:
- Przewodniczący Rady Rodziców
- Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
- Sekretarz
- Skarbnik
3. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
4. Kandydaci do Prezydium muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
5. Jeżeli w trakcie roku szkolnego zabraknie członka Prezydium, organizowane są wybory
uzupełniające.

IV. Kompetencje Rady Rodziców
1. Obowiązki członków Rady Rodziców
1.1. Rada Rodziców uchwala plan swojej działalności.
1.2. Członkowie powinni aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Rodziców.
1.3. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz prace Rady
Rodziców.

2

1.4. Zastępca przejmuje obowiązki Przewodniczącego w trakcie jego nieobecności. Zakres
działań Zastępcy ustala Przewodniczący.
1.5. Sekretarz odpowiada za dokumentację i protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców.
1.6. Skarbnik odpowiada za prawidłowe gospodarowanie funduszami gromadzonymi na
określone cele wskazane przez Radę Rodziców, prowadząc rzetelną dokumentację księgową.
1.7. Przewodniczący reprezentuje Radę Rodziców.
1.8. Poszczególni członkowie Rady Rodziców reprezentują swoje oddziały.
1.9. Rada Rodziców współpracuje z Kierownikiem i Radą Pedagogiczną.
1.10. Rada Rodziców organizuje uroczystości i imprezy, mające na celu wspieranie wychowania
patriotycznego i kształtowanie tożsamości narodowej poprzez poznawanie polskiej kultury.
1.11. Rada Rodziców przestrzega postanowień Statutu Szkoły.
2. Kompetencje Rady Rodziców.
a) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalanie kalendarza imprez w bieżącym roku
szkolnym.
b) organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły.
c) wypowiadanie swoich opinii w sprawach szkoły.
d) organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły, mające na celu m.in.:
- podniesienie świadomości narodowego i kulturowego dziedzictwa uczniów szkoły poprzez
organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek.
- organizowanie współpracy z kierownikiem i nauczycielami szkoły w celu wspierania pracy
nauczyciela i doskonalenia poziomu nauczania.
e) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
2.1. Planowanie i gospodarowanie Funduszem Rady Rodziców.
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V. Organizacja pracy Rady Rodziców
1. Posiedzenia Rady Rodziców
1.1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku – na początku
pierwszego i drugiego semestru.
1.2. Poza harmonogramem posiedzeń Rada Rodziców może być zwoływana przez
Przewodniczącego, Kierownika SPK lub członków Rady.
1.3. Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego lub osobę wskazaną i
upoważnioną przez niego.
1.4. W posiedzeniu Rady może brać udział Kierownik SPK jako głos doradczy lub inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
2. Podejmowanie uchwał Rady Rodziców
2.1. Rada Rodziców podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji
wynikających z Ustawy oraz Statutu Szkoły.
2.2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki, większością
głosów.

VII. Postanowienia końcowe
1. Dopuszcza się modyfikowanie niniejszego regulaminu celem doskonalenia działalności Rady
Rodziców, mając na uwadze dobro uczniów i lepszą pracę SPK w Helsinkach.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2015 r.

Podpisy
Małgorzata Haba-Rantamo
Danuta Kral-Leszczyńska
Paulina Barzyk
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