REGULAMIN RADY RODZICÓW
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. CYPRIANA NORWIDA
W KRAKOWIE
I. Postanowienia ogólne.
1. Rodzice współpracują ze Szkołą, organem nadzorującym — Małopolskim
Kuratorem Oświaty i organem prowadzącym - Gminą Miasta Kraków.
2. Udział rodziców w życiu Szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia
poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania
w miarę możliwości potrzeb opiekuńczych.
II. Zadania.
1. Spójne oddziaływanie na młodzież w procesie dydaktyczno - wychowawczo opiekuńczym.
2. We współpracy z dyrekcją szkoły i wychowawcami klasowymi upowszechnianie
wśród młodzieży wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczych rodziny.
3. Pozyskiwanie rodziców - pracowników służby zdrowia do prelekcji na lekcjach
wychowawczych i na zebraniach rodziców na temat szeroko pojętego
wychowania zdrowotnego.
4. Pomoc w organizacji wycieczek przedmiotowych, turystycznych i obozów
naukowych.
5. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych dla
funkcjonowania szkoły.
III. Organizacja i zasady działania Rady Rodziców.
1. Radę Rodziców stanowią delegaci Rad Klasowych Rodziców, wybrani przez
rodziców uczniów poszczególnych klas.
2. Rada Rodziców spotyka się na plenarnych zebraniach. W posiedzeniach
plenarnych bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego członek
Rady Pedagogicznej.
3. Na wniosek Rady Rodziców po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w jej obradach
mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym.
4. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym wybiera
Prezydium Rady Rodziców. Kadencja członków Prezydium Rady Rodziców trwa
nie dłużej niż okres pobytu dziecka w szkole. Przewiduje się każdego roku
wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców. Wyborów dokonuje Rada
Rodziców.
Skład Prezydium:
Przewodniczący
Dwóch zastępców
Skarbnik
Sekretarz
Przy Radzie Rodziców tworzy się Komisję Rewizyjną i Komisję Socjalną, jednocześnie
Przewodniczący Rady Rodziców zostaje przewodniczącym Komisji Socjalnej.
Komisje Rady Rodziców składają się z minimum trzech osób łączne z jej
przewodniczącym.
5. Rada Rodziców podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności ponad połowy jej członków.
6. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym
z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
7. Rodzice przedstawiają dyrektorowi, nauczycielom szkoły oraz organowi

prowadzącemu i nadzorującemu opinie o istotnych sprawach szkoły.
8. Rodzice mogą dokonywać oceny pracy szkoły i przedstawiać wnioski organom
nadzorującemu i prowadzącemu szkoły.
9. Do zadań i obowiązków rodziców należy w szczególności:
a. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
b. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
c. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły,
d. współpraca ze środowiskiem lokalnym ,
e. udzielanie pomocy samorządowi szkolnemu,
f. uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,
g. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych finansów dla
szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą
h. rodzice mają prawo zgłaszać dyrektorowi szkoły swoje uwagi i życzenia
dotyczące funkcjonowania szkoły osobiście w ramach dyżurów zespołu
dyrektorskiego lub przez Radę Klasową, bądź wychowawcę klasy. Wszelkie
informacje anonimowe na ten temat nie będą brane pod uwagę.
10. Przepisy pkt. 9 stosuje się odpowiednio do Rady Klasowej Rodziców.
11. Prawa Prezydium Rady Rodziców:
a. reprezentuje rodziców na zewnątrz szkoły,
b. posiada głos opiniodawczy i doradczy dla dyrektora szkoły,
c. kontroluje na bieżąco i akceptuje wydatki z funduszu Rady Rodziców (nie
dublując w tym prac Komisji Rewizyjnej),
d. rozpatruje podania o bezpłatne obiady, dotacje do wycieczek finansowanych z
funduszy Rady Rodziców,
e. rozpatruje podania o zwolnienie z deklarowanych odpłatności na rzecz
funduszu Rady Rodziców.
IV. Zasady działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie
działalności związanej z realizacją celów statutowych szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem działalności wychowawczej i opiekuńczej. Fundusze Rady
Rodziców pochodzą ze składek rodziców. Wysokość odpłatności ustala
Prezydium Rady Rodziców. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko,
ustala się za pierwsze dziecko 100% odpłatności, za drugie 50%. W szczególnie
trudnej sytuacji materialnej rodzice mają prawo złożyć podanie do Prezydium z
prośbą o zwolnienie z odpłatności.
2. W przypadku uzyskania zniżki, bądź zwolnienia z odpłatności na fundusz Rady
Rodziców lub przyznania bezpłatnych obiadów - rodzice ucznia są zobowiązani
po uzgodnieniu z Prezydium Rady Rodziców do świadczeń na rzecz szkoły raz w
miesiącu (drobne naprawy, konserwacja sprzętu, pomoc przy w utrzymaniu
terenów zielonych wokół szkoły itp.).
3. Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskiwania środków na
wspieranie pracy szkoły. Działalność tę Rada prowadzi z zachowaniem
obowiązujących przepisów w tym zakresie.
4. Wydatkowanie funduszy Rady Rodziców winno być zgodne z obowiązującymi
przepisami gospodarczo — finansowymi.
5. Szczegółowe zasady i tryb działalności Rady Rodziców określa jej Regulamin.
6. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez ogólne
zebranie rodziców.
7. Działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna powołana przez

ogólne zebranie rodziców
8. Zebrania ogólne rodziców poszczególnych klas mogą ustalić, że zamiast ogólnego
zebrania rodziców zwoływane jest zebranie przedstawicieli rodziców.
Przedstawicieli tych wybierają ogólne zebrania rodziców poszczególnych klas.
19. Księgowość finansowo-gospodarcza funduszy Rady Rodziców prowadzona jest
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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