RADA RODZICÓW
PRAWA OBOWIAZKI KOMPETENCJE
Rada rodziców ( w Liceum Plastycznym rada nazywa się Komitetem Rodzicielskim dla odróŜnienia od Rady
Szkoły)t to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły. Reprezentują oni
ogół rodziców w kontaktach z:
•
innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, radą szkoły lub
samorządem
uczniowskim
• instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia
pozalekcyjne
• radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń
Dokumenty prawne regulujące istnienie i kompetencje rady rodziców.
Aby rada rodziców mogła rozpocząć działanie, a więc sprawnie funkcjonować, waŜne jest, aby rodzice mieli
świadomość istnienia aktów prawnych, które regulują istnienie i kompetencje rady rodziców:
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności
- art.. 6a umoŜliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela
- art. 9c, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres staŜu
Rada rodziców mimo, Ŝe jest jednostką organizacyjną, nie posiadająca osobowości prawnej, musi działać na
podstawie:
• Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
• Ustawy o rachunkowości
Kompetencje, czyli prawa i obowiązki rady rodziców wynikają z:
• Ustaw, o których była mowa wcześniej
• Statutu szkoły
• Regulaminu rady rodziców
Prawa
1. Rodzice maja prawo do tworzenia demokratycznych i niezaleŜnych od władz szkolnych reprezentacji
rodzicielskich, czyli rad rodziców
2. Rada rodziców ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. Oznacza to, ze nikt z
władz szkoły ( dyrektor, rada pedagogiczna) nie moŜe wpływać na skład rady rodziców ani jej strukturę
3. Rada rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej
szkoły wydawania ich zgodnie z własna wolą
4. Rada rodziców ma równieŜ prawo do występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w
sprawach związanych z:
• Jakością nauczania (np. starania o certyfikat)
• Wychowaniem dzieci
• Finansami szkoły
• Bezpieczeństwem w szkole
5.
Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program
profilaktyki szkoły
Program wychowawczy obejmuje:
• Zadania wychowawców klas
• Treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym
• Zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim
Program profilaktyki ma na celu:
• Rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań)
• Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współpraca z
ośrodkami wychowawczymi )
• Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole
• Zapobieganie uzaleŜnieniom uczniów
Członkowie rady rodziców , a zwłaszcza rodzice nie wchodzący w jej skład, powinni dobrze zapoznać się z
poniŜszymi szkolnymi dokumentami. Dzięki ich znajomości mogą uniknąć nieporozumień z władzami szkoły, a
takŜe skuteczniej i sprawniej działać.
1.
Statut Szkoły
2.
Wewnątrzszkolny System Oceniania
3.
Regulamin Komitetu Rodzicielskiego
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.plspszczecin.prv.pl lub w szkolnej bibliotece.
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