
Obowiązki przedstawiciela Rady oddziałowej (klasy) - członka Rady Rodziców (łącznik pomiędzy rodzicami danej klasy a Radą Rodziców): 

1) systematyczny i aktywny udział w zebraniach Rady Rodziców (co najmniej 4 razy w roku szkolnym); 

2) przekazywanie rodzicom zespołu klasowego informacji, postanowień Rady Rodziców (podczas zebrań z rodzicami lub w innej formie, np. pocztą elektroniczną); 

3) informowanie Rady Rodziców o wnioskach rodziców danego zespołu klasowego (nie swoich własnych), dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10  
w Koszalinie. 

4) współpraca z przewodniczącym Rady Rodziców, dyrekcją Szkoły w zakresie ustalania wszelkich spraw dotyczących Szkoły, wynikających z kompetencji Rady Rodziców.  

Kompetencje Rady Rodziców 

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i 

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2) Uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

5) Opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.  

7) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

8) Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju. 

9) Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.  

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) Uczestniczenie w pracach komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły, przedstawicieli rodziców typuje prezydium Rady Rodziców. 

13) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

 


