
 

Regulamin Rady Rodziców 
 

 

 

Rozdział I 

 

Nazwa reprezentacji rodziców  

 

§ 1. 

Reprezentacja rodziców Zespołu Szkół Nr 3 przyjmuje nazwę Rada Rodziców przy Zespole 

Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego. 

 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania Rady Rodziców  

 

§ 2. 

1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie 

do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

2.1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

2.1.1. Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

2.1.1. Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści  i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2.2.  Opiniowanie:  

2.2.1. projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

2.2.2. pracy nauczyciela występującego o uzyskanie wyższego stopnia awansu 

zawodowego. 

2.2.3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły. 

2.3.  Delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły. 

3. Zadaniem Rady Rodziców jest ponadto: 

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

celów i zadań szkoły, 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie 

zasad użytkowania tych funduszy, 

3) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego   
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    wpływu na działalność szkoły, wśród nich: 

a)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, 

b)  uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów     

     lub trudności, 

c)  znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

d)  uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

e)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.  

4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 

 

 

Rozdział III 

 

Organizacja działania ogółu rodziców  

i  Rady Rodziców  

 

§ 3. 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców 

klasy. 

2. Na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców danej klasy zebranie rodziców wybiera spośród 

siebie „Klasową Radę Rodziców” składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć 

funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

3. Zebranie rodziców klasy, na pierwszym zebraniu w roku szkolnym, wybiera jednego 

przedstawiciela klasy do Rady Rodziców szkoły (może to być osoba z Klasowej Rady). 

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:  

a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców 

oraz,  

b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Plenarne Zebranie Rady Rodziców. Zebranie jest 

zwoływane co najmniej raz w czasie roku szkolnego. 

6. Prezydium Rady Rodziców skład się z 5-7 członków, tak aby można było wyłonić funkcję 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz  członków prezydium. 

Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. 

7. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej 

powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie 

komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym 

swoim posiedzeniu. 

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze 

spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób 

współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) – dla wykonywania 

określonych zadań. 
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§ 4. 

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od miesiąca września 

(dzień wyborów rady) do dnia wyborów nowej rady, we wrześniu nowego roku szkolnego.  

 

 

Rozdział  IV 

 

Zadania Rady Rodziców i  jej organów. Tryb podejmowania uchwał.  

 

§ 5. 

1. Do wyłącznych kompetencji Rady Rodziców należy podejmowanie uchwał na zebraniach 

plenarnych   w następujących sprawach: 

   1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców, 

   2) zatwierdzanie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców, 

   3) zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców, 

   4) wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, 

   5) odwołanie Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, jak również ich członków. 

   6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców. 

2. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy: 

   1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców, w tym gospodarka finansowa, 

   2) przygotowanie  planu finansowego Rady Rodziców i jego realizacja, 

   3) wykonanie uchwał Rady Rodziców, 

   4) powołanie i nadzór nad pracami komisji wyłonionych w celu wydania opinii w sprawach   

       merytorycznych szkoły, 

   5) opracowanie i przedstawienie Radzie Rodziców rocznego sprawozdania z działalności, 

   6) przygotowanie  projektów uchwał, dot. spraw będących w kompetencji Rady Rodziców, 

   7) ubezpieczanie grupowe uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), 

   8) zlecanie wykonania usług niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców, 

   9)  reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców wobec Dyrektora szkoły i innych     

        organów zewnętrznych. 

 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności organów Rady Rodziców          

w szkole, a w szczególności: 

   1) przeprowadzanie kontroli działalności pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem 

       oraz uchwałami Prezydium Rady Rodziców oraz jego Plenum,      

   2) kontrola działalności finansowej Rady Rodziców, 

   3) przedstawianie wyników kontroli na zebraniach plenarnych Rady Rodziców, 

   4) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Rodziców i wnioskuje                       

       o udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców za dany rok szkolny. 

4. Uchwały Plenarnego Zebrania Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców podejmowane 

są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu 

danego organu. 

5. Ważność posiedzenia danego organu oraz quorum ustala sekretarz organu lub 

przewodniczący zebrania, na podstawie listy obecności. 
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6. Uchwały są protokołowane w protokóle Prezydium Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady 

Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokół Rady Rodziców  

i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Prezydium  Rady Rodziców.  

 

 

Rozdział V 

 

Wybory do organów Rady Rodziców oraz  

przedstawicieli rodziców  

 

§ 6 

1. Wybory do Klasowej Rady Rodziców są tajne.  

2. Wybory do Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej  

oraz innych przedstawicielstw rodziców mogą odbywać się w głosowaniu jawnym lub 

tajnym. O formie wyborów (tajne lub jawne) decydują zwykłą większością głosów 

uprawnieni do głosowania. 

3. Lista kandydatów do danego organu lub przedstawicielstw nie może być mniejsza  

od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie 

lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę  

na kandydowanie. 

4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos, uczestników 

prawomocnego zebrania wyborczego. 

5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

6. Ustala się następujący ramowy porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-

wyborczego Rady Rodziców: 

1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: 

komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory  

do tych komisji są jawne; 

2) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym; 

3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) 

absolutorium ustępującemu organowi; 

4) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki; 

5) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub 

organizacji; 

6) plenarna dyskusja programowa; 

7) uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności Rady Rodziców  

w następnej kadencji; 

8) wybory nowych organów Rady Rodziców: 

a) sprawdzenie  przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie 

prawomocności zebrania,  

b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję 

Wyborczą, 

c) głosowanie, 



5 

 

5 

 

d) ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, 

9) Ustalenie wysokości składek na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym.  

10) Wolne  wnioski, 

11) Zamknięcie obrad Plenarnego Zebrania Rodziców. 

 

§ 7. 

Inne plenarne zebrania Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 6,  

z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne. 

 

 

Rozdział VI 

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów  

 

§ 8. 

1. Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz 

w roku szkolnym.  

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie  

na wniosek Klasowych Rad Rodziców z co najmniej połowy klas, na wniosek dyrektora 

szkoły, rady pedagogicznej – złożony do prezydium rady. 

 

§ 9. 

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Na posiedzenia 

Prezydium mogą być zapraszani: Komisja Rewizyjna, Dyrektor szkoły  i inne osoby. 

2. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane, za co odpowiada sekretarz 

Prezydium.  

 

§ 10. 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady 

Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek 

Prezydium Rady Rodziców, lub Rad Rodziców z co najmniej połowy klas. 

Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są 

przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz 

osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 11. 

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak 

komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te 

zespoły podjęły.  
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§ 12. 

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, 

Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. 

Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek 

szkolnych. 

 
 

Rozdział VII 

 

Zasady gromadzenia i wydatków  

funduszy Rady Rodziców  

 

§ 13. 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  

z następujących źródeł: 

1) ze składek rodziców 

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się 

prezydium 

    rady, 

3) z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski  

i mieszkańców środowiska szkoły, 

4) z innych źródeł. 

2. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przeznaczone na: 

1) dofinansowanie imprez szkolnych, 

2) dofinansowanie szkolnych zajęć pozalekcyjnych, 

3) udzielenie pomocy finansowej uczniom szkoły, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji 

materialnej, 

4) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,  

5) dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki, 

6) nagrody dla nauczycieli szczególnie zaangażowanych we wspólną działalność z Radą 

Rodziców, 

7) upominki za społeczną i zaangażowaną pracę w Radzie Rodziców, 

8) koszty związane z działalnością Rady Rodziców, 

9) inne wydatki wynikające z Regulaminowej działalności.   

  

 

§ 14. 

1. Wysokość rocznej składki na Radę Rodziców ustala się na pierwszym plenarnym zebraniu 

Rady Rodziców.  

2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Prezydium może wyrazić 

zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na 

wszystkie dzieci danych rodziców. 

3. Prezydium Rady Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych 

rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie  
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z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają 

zainteresowani rodzice z opinią wychowawcy klasy. 

 

§ 15. 

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie wniosku 

zainteresowanego i po podjęciu Uchwały przez Prezydium Rady Rodziców, określającej cel 

wydatku i kwotę, którą zapisuje się w protokole. 

2.  Dysponowanie rachunkiem bankowym w imieniu Rady Rodziców sprawuje jednoosobowo 

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców lub wspólnie Wiceprzewodniczący ze 

Skarbnikiem Prezydium Rady Rodziców. W przypadku nieobsadzenia funkcji  

Wiceprzewodniczącego, jego rolę jako dysponenta, przejmuje Sekretarz Prezydium Rady 

Rodziców. 

 

 

Rozdział VIII 

 

Obsługa księgowo -rachunkowa środków  

finansowych Rady Rodziców  

 

§ 16. 

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości 

oraz obsługi rachunkowej funduszu, Prezydium może zatrudnić księgowego. Płace 

księgowego ustala i umowę zawiera Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. Prezydium 

także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności księgowego. 

2. Do obsługi finansowo-kasowej polegającej na gromadzeniu składek wpłacanych przez 

uczniów bezpośrednio w kasie, Prezydium Rady Rodziców może zatrudnić kasjerkę. Płacę 

kasjerki ustala i umowę zawiera Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. 

3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

Zatwierdzono: 

Uchwałą Plenum Rady Rodziców  

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie  

w dniu 24 październik 2012 roku 


