INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KLUB RODZICA”
Informacje ogólne:
Typ i nazwa szkoły lub
placówki oraz adres
Oddział, w którym będzie
realizowana innowacja
Nazwa innowacji / temat
Imię i nazwisko autora lub
zespołu autorskiego
Imię i nazwisko osoby
wdrażającej innowację
Czas trwania innowacji:
• data rozpoczęcia
• data zakończenia

Bursa nr 1 im Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy
ul. B. Głowackiego 37
85-717 Bydgoszcz
Cała placówka
DANE O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Klub Rodzica
Rodzice wychowanków mieszkających w placówce.
Dyrektor Bursy nr 1w Bydgoszczy - Maria Konarzewska.
Przemysław Wieczorek.
Dyrektor Bursy nr 1 w Bydgoszczy - Maria Konarzewska

2. 01. 2016
30. 06. 2021

Opis innowacji pedagogicznej:
1.

Uzasadnienie potrzeby
innowacji:

2.

Cele innowacji
pedagogicznej:

3.

Spodziewane efekty:

Wprowadzenie możliwości ścisłej współpracy na linii: rodzice
wychowanków mieszkających w Bursie nr 1 w Bydgoszcz – Dyrektor oraz
Rada Pedagogiczna Bursy nr 1 w Bydgoszczy

-zmobilizowanie nieaktywnej grupy rodziców do utrzymywania współpracy
z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną Bursy nr 1 w Bydgoszczy
- rodzice mają możliwość wyrażania opinii na temat niektórych decyzji
związanych z działalnością placówki i mających wpływ na wychowanków
placówki
- rodzice mają możliwość wyrażania opinii na temat wprowadzania
dodatkowych zajęć edukacyjnych i sportowych w placówce
- rodzice ściślej współpracują z kadrą pedagogiczną placówki
- rodzice mogą uczestniczyć w organizacji imprez dla wychowanków na
terenie placówki i poza nią
- rodzice mogą wspierać finansowo rozwój edukacyjny i sportowy
wychowanków bursy nr w Bydgoszczy podczas ich pobytu w placówce
- rodzice informowani są o bieżących sprawach i wydarzeniach mających
miejsce na terenie placówki
- rodzice mogą wyrażać swoje uwagi związane z działalnością placówki na
zebraniach organizowanych przez Dyrektora Placówki oraz dyskutować o
nich na forum
- wzbogacana jest oferta oraz atrakcyjność działania kół zainteresowań i
dodatkowych zajęć prowadzonych na terenie placówki
- rozwijane są zainteresowania wychowanków
- podniesienie jakości usług placówki dla wychowanków i rodziców
- wpływ na poprawienie relacji oraz wzmożenie kontaktów na linii
placówka – rodzic
- podniesienie konkurencyjności placówki na tle innych placówek tego typu
- poprawa zaplecza opiekuńczo-wychowawczego oraz edukacyjnego
placówki
- poprawa wyników w nauce wychowanków
- zmobilizowanie nieaktywnej grupy rodziców do utrzymywania współpracy
z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną Bursy nr 1 w Bydgoszczy

4.

Sposoby ewaluacji :

- kontrola wyników w nauce oraz ich porównanie
- ewaluacja nauki własnej
- sprawozdania z działalności sekcji, kół zainteresowań oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych
- protokoły z zebrań z rodzicami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

ZGODA
§ 4 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z
2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.)

Ja ……………………………………………….……………………… rodzic / opiekun prawny*
………………………………………………………… wychowanka Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej
w Bydgoszczy wyrażam zgodę na udział w innowacji pedagogicznej pod nazwą Klub Rodzica. Jestem
świadoma/y zasad funkcjonowania i regulaminu innowacji pedagogicznej, jej celów, spodziewanych efektów i
sposobów ewaluacji.

………………………………………………………………………..
(data i podpis)

* Niewłaściwe przekreślić

Regulamin innowacji pedagogicznej
Klub Rodzica

I.

Postanowienia ogólne
§1
1. Klub Rodzica reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych wychowanków.
2. Klub Rodzica działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz 506 z późn. zm.),
statutu bursy oraz niniejszego regulaminu.
3. Zarząd Klubu Rodzica współdziała ze wszystkimi organami bursy:
• Dyrektorem
• Radą Pedagogiczną
• Młodzieżową Radą Bursy
§2
1. Zarząd Klubu Rodzica liczy tylu członków, ile jest grup wychowawczych.
2. Kadencja Zarządu trwa cały okres istnienia innowacji pedagogicznej.
3. W przypadku, gdy ze składu Zarządu ubędzie więcej niż 1/3 członków, organizowane są wybory uzupełniające skład Zarządu.
4. Decyzja o podjęciu wyborów uzupełniających jest podejmowana przez członków Klubu Rodzica w głosowaniu jawnym.
§3
1. Klub rodzica może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniujący.
II.
Wybory Zarządu Klubu Rodzica
§4
1. Wybory do Zarządu Klubu Rodzica przeprowadzone są raz przy procesie wprowadzenia w życie innowacji pedagogicznej, na pierwszym
zebraniu rodziców.
2. Następne wybory są możliwe tylko w celu uzupełniającym skład zespołu Zarządu rodziców w chwili gdy ze składu ubędzie więcej niż 1/3
członków.
3. Rodzice uczniów zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie kandydatów.
4. O liczebności kandydatów decydują rodzice.
§5
1. Wybory do Zarządu Klubu Rodzica przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do
komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Zarządu Klubu Rodzica.
2. Wybory do Zarządu Klubu Rodzica odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w
zebraniu.
§6
1. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawicieli do Zarządu Klubu Rodzica bursy może wybierać ogół rodziców
uczestniczących w zebraniu, w glosowaniu tajnym.
§7
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Zarządu Klubu Rodzica i zwołanie pierwszego posiedzenia Zarządu
należy do obowiązków Dyrektora Bursy nr 1 w Bydgoszczy.
2. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno odbyć się nie później niż 30 dni od terminu uruchomienia innowacji pedagogicznej.
III.
Władze zarządu
§8
1. Zarząd Klubu Rodzica wybiera ze swojego grona przewodniczącego Zarządu, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
§9
1. Klub Rodzica wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną, która liczy nie mniej niż trzy osoby. Z jej składu wydzielony zostaje również
przewodniczący komisji.
§10
1. Przewodniczący Zarządu Klubu Rodzica organizuje prace zarządu, zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu, reprezentuje Zarząd na
zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Zarządu Klubu Rodzica przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Zarządu Klubu Rodzica odpowiada za dokumentację Zarządu i protokołowanie posiedzeń.
§11
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
• Realizacji uchwał podejmowanych przez Zarząd Klubu Rodzica
• Gromadzenia i wydatkowania funduszy Klubu Rodzica
§12
1. Zarząd Klubu Rodzica składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.
IV.
Posiedzenia Zarządu Klubu Rodzica
§13
1. Posiedzenia Zarządu Klubu Rodzica odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2.

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Zarządu Klubu Rodzica zwołuje przewodniczący powiadamiając członków
Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu
Klubu Rodzica w trybie pilnym nadzwyczajnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia Zarządu Klubu Rodzica mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Zarządu Klubu Rodzica oraz na
wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Młodzieżowej Rady Bursy.
§14
1. Przygotowanie posiedzenia Zarządu jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Zarządu, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują
projekt porządku obrad.
2. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez przewodniczącego.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą
lub na wniosek Zarządu Klubu Rodzica.
5. Posiedzenia Zarządu Klubu Rodzica są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa składu Zarządu.
§15
1. Posiedzenia Zarządu Klubu Rodzica są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Zarządu są przyjmowane przez Zarząd w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Zarządu Klubu Rodzica.
§16
1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Zarządu, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§17
1. Uchwały Klubu Rodzica numerowane są w sposób ciągły od wprowadzenia innowacji pedagogicznej Klub Rodzica do końca jej
funkcjonowania.
§18
1. Opinie Zarządu wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
V.
Prawa i obowiązki członków Zarządu Klubu Rodzica
§19
1. Członkowie Zarządu mają prawo:
• Dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo –
opiekuńczego oraz edukacyjnego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw
personalnych
• Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach Bursy nr 1 im Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy
• Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd Klubu Rodzica
2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu Klubu Rodzica.
VI.
Fundusze Klubu Rodzica
§20
1. Zarząd Klubu Rodzica może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statusową bursy.
§21
1. Zarząd Klubu Rodzica może wydatkować środki pochodzące z dobrowolnych składek rodziców uczniów na:
• Współfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
• Inne wydatki związane z funkcjonowaniem bursy
§22
1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Klubu Rodzica mogą składać:
• Dyrektor
• Rada Pedagogiczna
§23
1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Zarząd Klubu Rodzica poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego Zarządu
Klubu Rodzica, Dyrektora Bursy.
§24
1. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza dyrektor upoważniony przez Zarząd Klubu Rodzica na podstawie uchwały.
VII.
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia w Bursie nr 1 im Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy, innowacji pedagogicznej Klub Rodzica.

