REGULAMIN RADY RODZICÓW 
PRZY MIEJSKIM ŻŁOBKU
Lędziny, ul. Paderewskiego 5A

I. Postanowienia ogólne
§ 1
	Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” jest organem  działającym na terenie żłobka. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka w Lędzinach.
	Rada działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, statutu żłobka i niniejszego
regulaminu.

§ 2
	Rada liczy minimum 3 członków.
	Kadencja Rady trwa 1 rok kalendarzowy.
	W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji,  ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się  zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
	Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających  podejmuje Rada w  głosowaniu jawnym.
	Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.


II. Wybory do Rady Rodziców
§ 3
	Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we  wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców niezależnie od liczby obecnych rodziców.
	Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na  kandydowanie.
	Rada          Rodziców powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
	Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.


§ 4
	Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości  składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków  Dyrektora Żłobka.
	Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się niezwłocznie po obwieszczeniu wyników wyboru.


§ 5
	Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub radę oddziałową.
	Powodem odwołania może być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działanie na szkodę Przedszkola, drastyczne naruszanie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.
	Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na posiedzeniu Rady w trybie uchwały.
	Rada może odwołać osoby Przewodniczącego Rady, Sekretarza oraz Skarbnika. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady, Sekretarza i Skarbnika następuje w wyniku głosowania na posiedzeniu Rady w trybie uchwały. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego Rady, Sekretarza i Skarbnika, Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce.


III. Władze Rady
§ 6
	Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 osób: przewodniczącego  Rady, skarbnika i sekretarza.
	Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i  prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
	Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę  funduszem gromadzonym przez Radę.
	Sekretarz Rady jest odpowiedzialny za prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie jej prawid³owego przechowywania.


IV.       Posiedzenia Rady
§ 7
	Posiedzenia    Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni  przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach    przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez  zachowania 7 – dniowego terminu.

§ 8
	Posiedzenia Rady są protokołowane.
	Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w  drodze głosowania na następnym    posiedzeniu Rady.




V. Podejmowanie uchwał
§ 9
	Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy  obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.
	W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek  członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym
	Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.


VI. Kompetencje Rady
§ 10
	Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
	Do kompetencji Rady należy w szczególności:

	występowanie we wszystkich sprawach dotyczących żłobka do Dyrektora, uchwalanie w porozumieniu z opiekunami grup programu wychowawczego i programu profilaktyki zdrowotnej
	opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora żłobka
	występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy opiekunów żłobka

	Do zakresu zadań Rady należy w szczególności współudział w realizacji zadań ogólno-żłobkowych, w tym:

	organizowanie rodziców i środowiska społecznego do rozwoju żłobka
	popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach opiekuńczo – wychowawczo - edukacyjnych
	pomoc Dyrektorowi i opiekunom grup w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy
	organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz żłobka
	uczestniczenie w planowaniu wydatków żłobka oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki
	wzbogacenie wyposażenia żłobka
	współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci
	organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami
	pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do żłobka
	udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci
	wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów żłobkowych zgodnie z tradycją środowiska i regionu
	rozwijanie z pomocą opiekunów grup poradnictwa wychowawczego dla rodziców
	udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce

VII. Prawa i obowiązki członków Rady
§ 11
	Członkowie Rady mają prawo do:

	dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno — wychowawczo — opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych
	wprowadzania swoich opinii we wszystkich sprawach żłobka
	głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

	Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.


VIII. Działalność finansowa Rady Rodziców
§ 12
	Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek  rodziców.
	Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców  ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.
	Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę  od ustalonej.
	Pieniądze przyjmowane są na konto Rady Rodziców.
	Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są  księgowane.
	Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków.
	Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup  zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia żłobka, opłacenia koncertów,  teatrzyków,  wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, meetingów, warsztatów  szkoleniowych dla rodziców oraz innych ustalonych wydatków.

IX. Postanowienia końcowe
§ 13
	Rada  Rodziców posługuje się pieczątką   o treści: Rada Rodziców Miejskiego Żłobka w Lędzinach ul. Paderewskiego 5A.
	Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba  przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie  z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
	Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu  Rady Rodziców
	Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.         
	W celu wymiany informacji i współdziałania z organami żłobka  -   Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania dyrektora żłobka oraz  inne osoby.



