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Załącznik do uchwały nr 6/2018 Rady Rodziców przy ZSzO Liceum Ogólnokształcącym 

im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 

z dnia  27 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZSzO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU 

 

Niniejszy regulamin określa organizacje oraz zasady działalności Rady Rodziców w oparciu 

o art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  

z późn. zm.) oraz Statut Szkoły. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Rada Rodziców przy ZSzO Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania 

Styczniowego w Małogoszczu, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów 

liceum. 

2. Rada działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe, Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.  

§ 2 

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w liceum. 

2. Kadencja Rady trwa rok. 

3. Członkowie rady swoje funkcje pełnią społecznie. 

§ 3 

1. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada prowadzi swoją działalność w porozumieniu 

z dyrekcją szkoły. 

2. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 

II. WYBORY DO RADY RODZICÓW 

 

§ 4 

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, na pierwszym zebraniu rodziców każdego 

oddziału. Wybory przygotowuje wychowawca oddziału. Wychowawca zatwierdza również 

protokół z wyborów. 
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2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie  Radę 

Oddziałową, a następnie spośród członków Rady Oddziałowej wybierają przedstawiciela 

do Rady Rodziców. 

3. Rada Oddziałowa liczy 3 osoby. 

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia 

reprezentuje w wyborach jeden rodzic. 

§ 5 

1. Wybory do Rady Oddziałowej i wybór przedstawiciela do Rady Rodziców  przeprowadza 

komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. 

2. Wybory do Rady Oddziałowej i wybór przedstawiciela do Rady Rodziców  odbywa się 

w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. 

§ 6 

1. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do widomości składu Rady i zwołanie pierwszego 

posiedzenia rady należy do obowiązków Dyrektora LO. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć do 31 października. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie: 

1) Prezydium Rady Rodziców, składające się z 3 osób, jako wewnętrzny organ kierujący 

pracami Rady, 

2) Komisję Rewizyjną, składająca się z 3 osób, jako organ kontrolny. 

4. Nowo wybrane Prezydium Rady Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

5. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego. 

 

III. WŁADZE RADY RODZICÓW 

 

§ 7 

1. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący 

i sekretarz. 

§ 8 

1. Przewodniczący Rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 

reprezentuje Radę na zewnątrz oraz odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami 

gromadzonymi przez rade. 
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2. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności 

3. Sekretarz Rady odpowiada  za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

4. Komisja rewizyjna pełni funkcję kontrolną nad prawidłową gospodarką funduszami 

gromadzonymi przez Radę. 

 

IV. POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

 

§ 9 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, 

co najmniej raz w semestrze. 

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwołuje przewodniczący 

powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady 

w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu. 

4. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy co najmniej 1/3 

składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 

§10 

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Porządek obrad 

przedstawiany jest na początku posiedzenia. 

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile uczestniczy w nich co najmniej połowa składu rady. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, gdy członek rady nie może uczestniczyć w spotkaniu, wyznaczona 

zostaje przez niego osoba zastępująca, będąca członkiem rady Oddziałowej. 

5. Posiedzenia Rady są protokołowane. Z każdego posiedzenia Rada sporządza listę obecności, 

która stanowi załącznik do protokołu. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w semestrze. 

 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ 

 

§ 11 

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

2. Uchwały są w formie pisemnej. 

3. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
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4. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RADY 

 

§ 12 

1. Rada może występować do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu 

Uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady należy: 

1) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego  

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym, 

3) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, 

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły, 

5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

6) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i mianowanego  

do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 

7) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –

wychowawczych, 

8) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania.  

4. Inne uprawnienia Rady Rodziców:  

1) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów  

na terenie szkoły jednolitego stroju;  

2) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju;  

3) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;  

4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora;  
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5) dysponowanie pozyskanymi środkami finansowymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  

5. Zadaniem rady jest: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły, 

2) gromadzenie z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł funduszy niezbędnych 

do wspierania działalności szkoły, szczególnie w zakresie dydaktycznym 

i wychowawczym, a także ustalanie zasad użytkowania tych fundusz, 

3) zapewnienie współpracy rodziców z innymi organami szkoły. 

 

VII. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY 

 

§13 

1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej szkoły z następujących 

źródeł: 

1) składek rodziców, 

2) wpłat osób fizycznych, organizacji instytucji i fundacji, 

3) dochodowych imprez organizowanych przez Radę, 

4) z innych źródeł. 

§ 14 

Wysokość składki wnoszonej przez rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. 

Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez 

każdego z rodziców. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, rodzice mogą 

zadeklarować wnoszenie składki tylko od jednego dziecka.  

§15 

Wydatkowanie środków finansowych Rady odbywa się zgodnie z ramowym preliminarzem 

wydatków Rady. 

 

VIII. RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY 

 

§16 

1. Środki pochodzące ze składki rodziców pozostawia się do dyspozycji Rady Rodziców. 

2. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców może odbywać się tylko na 

następujące cele: 

1) pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin, 
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2) dofinansowanie konkursów oraz imprez szkolnych i wycieczek, 

3) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 

4) zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów, 

5) zakup środków dydaktycznych i sprzętu dla unowocześnienia procesu nauczania, 

6) wydatki  rzeczowe związane z prowadzeniem  regulaminowej działalności Rady 

Rodziców, w tym księgowości i rachunkowości. 

7) inne niezbędne potrzeby szkoły na wniosek dyrektora do wysokości 20% wpływów  

ze składek. 

§17 

Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców mogą być ponadto przeznaczone na takie 

cele jak: 

1) finansowanie prac remontowo – modernizacyjnych, 

2) inne cele sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły, 

3) cele wskazane przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.  

W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele 

bez zgody ofiarodawców. 

 

IX. KONTROLA WYDATKOWANIA I OBSŁUGA BANKOWA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH RADY 

 

§18 

1. Prezydium Rady rozlicza się z powierzonych środków finansowych przed Komisja Rewizyjną. 

Sprawozdanie z de swojej działalności Prezydium Rady składa raz w roku do 30 września 

za poprzedni rok szkolny. 

2. Prezydium Rady przechowuje środki finansowe w banku na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowy oraz dokonuje bieżących operacji (wypłat, wypłat i przelewów). 

3. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w danym roku szkolnym, pozostawione będą 

na rachunku Rady do wykorzystania w następnym roku szkolnym. 

4. Prezydium wyznacza dwóch przedstawicieli z  Rady do współpracy z bankiem.  
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§19 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły w posiedzeniach Rady 

może uczestniczyć Dyrektor, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz inne osoby 

zapraszane przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek Rady. Dyrektor szkoły może 

także uczestniczyć w obradach rady z własnej inicjatywy. 

2. Rada Rodziców, poprzez różne działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych 

i statutowych społeczności rodzicielskiej. 

§ 20 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

,,Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Małogoszczu ul. 11 Listopada 14b tel. (041) 

385-53-76”.  

§ 21 

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają podjęcia uchwały przez ogólne zebranie Rady 

Rodziców. 

§ 22 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Dorota Szymkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


