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Znak:P33.0110.2018 
                                                                                       Załącznik 
                                                                              do uchwały nr …………25…./2018 
                                                                          Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 33 
                                                                                       z dnia 23.10.2018 r. 
…………….... 

 

§ 24.1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci  

uczęszczających do przedszkola.  

 2.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w  którym określa w 

szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rady oddziałowej.  

 3.W celu  wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może 

gromadzić fundusze z  dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł. 

 4.Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym. Do założenia i likwidacji rachunku są uprawnione osoby posiadające 

pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

 5.Rada rodziców w szczególności: 

1) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 
2) może występować do dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkole  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach przedszkola; 

3) wnioskuje wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia; 
4) wspólnie z dyrektorem wnioskuje do organu prowadzącego w sprawie ustalenia przerw w 

funkcjonowaniu przedszkola; 
5) uzgadnia z dyrektorem wniosek do organu prowadzącego w sprawie ustalenia czasu 

pracy przedszkola; 
6) opiniuje organizacje zajęć dodatkowych w przedszkolu; 
7) wyraża opinię przy dokonywaniu oceny pracy lub dorobku zawodowego nauczyciela. 

 

 § 25.1.Zasady współdziałania organów przedszkola:  

1) dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują w realizacji zadań statutowych 
przedszkola; 

2) współdziałanie organów przedszkola ma służyć dobru dzieci, ogółowi rodziców 
przedszkolu; 

3) dyrektor przedszkola zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania 
decyzji w ramach ich kompetencji;  

4) poszczególne organy przedszkola przekazują sobie  wzajemnie informacje    o podjętych 
uchwałach dotyczących całokształtu działalności przedszkola; 

5) współdziałanie organów przedszkola powinno odbywać się w kulturalnej atmosferze, 
opierać  się      na      wzajemnym     zrozumieniu    oraz wspólnym dążeniu do celu jakim 
jest dobro dzieci; 

6) dyrektor inicjuje  pierwsze w roku szkolnym spotkanie wszystkich organów przedszkola; 
7) co najmniej trzy razy w roku odbywają się spotkania organów przedszkola dotyczące: 

planowania, realizacji i podsumowania działań; 
8)  spotkania organów przedszkola mogą być inicjowane przez każdy   z organów; 
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9) dyrektor czuwa nad sprawną wymianą bieżących informacji pomiędzy organami 
przedszkola; 

10) dyrektor odpowiada za całokształt działalności przedszkola, w tym również za działanie 
rady pedagogicznej i rady rodziców zgodnie z prawem. 

 

2. Dyrektor w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje działania 

zmierzające do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z przepisami  oraz dobra publicznego. 

 

3. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez : 

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator 

zaakceptowany przez strony sporu; 

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad; 

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu. 

 

….……………… 


