§ 27
Rada rodziców
1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły, podejmowanie
działań

zmierzających

do

doskonalenia

statutowej

działalności

szkoły,

a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,
2) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,
3) gromadzenie funduszy w celu wspierania działalności szkoły, a także ustalenie
zasad użytkowania tych funduszy,
4)

zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawa do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole
i w klasie,
b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat własnego dziecka
i jego postępów lub trudności,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

2. Kompetencje stanowiące rady rodziców:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
szkoły,
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
1. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców:
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora,
2) możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub
placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
5) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,
6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
7) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
8) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie
szkoły,
9) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
10) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu,
11) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego,
12) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a gdy nie
powołano rady szkoły przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego
odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
13) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
14) wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu
od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym.

