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RREEGGUULLAAMMIINN  

  

RRAADDYY  RROODDZZIICCÓÓWW    

ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccyycchh    ii  ZZaawwooddoowwyycchh  

iimm..  ZZiieemmii  PPooggoorrzzeellsskkiieejj  ww  PPooggoorrzzeellii  

  
  

PPooddssttaawwyy  pprraawwnnee::  

  

UUssttaawwaa  oo  ssyysstteemmiiee  oośśwwiiaattyy  zz  ddnniiaa  77  wwrrzzeeśśnniiaa  11999911rr..  zz  ppóóźźnniieejjsszzyymmii  zzmmiiaannaammii..  

SSttaattuutt  ZZSSOO  ii  ZZ  ww  PPooggoorrzzeellii..  

  

  

  

Rozdział I 

 

Cele i zadania Rady Rodziców. 

 
 § 1.1. 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. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności : 

- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły, 

- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie 

zasad użytkowania tych funduszy, 

- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

- określenie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców. 

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

- Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania                           

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 

- 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, 

- Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub 

wychowania, 

- Opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II 
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Rada Rodziców i jej organy 
 

 

§ 2.1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły (placówki) jest 

zebranie rodziców klasy. 

     2. Na zebraniu rodzice wybierają spośród osób obecnych w formie tajnego 

głosowania „klasową radę rodziców” składających się z 3 osób, tak aby można było utworzyć 

funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza (zgodnie z rozdziałem IV regulaminu). 

     3. Przewodniczący klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców Zespołu 

Szkoły. 

     4.  Rada Rodziców  wybiera spośród siebie : 

a) prezydium  jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców , 

b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

5. Prezydium rady rodziców składa się z 7 członków , tak aby można było wyłonić 

funkcję: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków 

prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. 

 6. Komisja rewizyjna składa się  z trzech osób.  Członkowie komisji rewizyjnej 

wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu. 

 7. 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 wykonania określonych 

zadań. 

 § 3. Kadencja Rady Rodziców i jej organów rozpoczyna się od 1 października i trwa           

3 lata. Wybory odbywają się w miesiącu wrześniu. 

§ 4. Wybory uzupełniające do Rad Klasowych Rodziców, jak i do Rady Rodziców 

Szkoły przeprowadza się w miesiącu wrześniu.  

 § 5. Wybory do Klasowej Rady Rodziców, Rady Rodziców Szkoły, prezydium Rady 

Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. W szczególnym 

wypadku rodzice mogą wprowadzić głosowanie tajne. 

 § 6. Posiedzenia Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej są 

protokołowane. Protokoły przechowuje się w sekretariacie szkoły. 

§ 7.1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy regulaminowego składu Rady Rodziców lub  danego organu. 

    2. Listę uczestników posiedzenia Rady Rodziców lub danego organu oraz quorum 

ustala każdorazowo sekretarz  lub przewodniczący. 

    3. Uchwały są protokołowane w protokólarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady 

rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. 

Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium 

rady. 

    4. Głos przewodniczącego rady rodziców decyduje o wyniku głosowania w sytuacji, 

kiedy wynik głosowania jest nierozstrzygnięty. 

§ 8.1.  Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej 

niż raz w roku szkolnym, może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych 

rad rodziców z co najmniej 5 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady 

szkoły – złożony do prezydium rady. 

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

3. Posiedzenia  komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku przed  

posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna zobowiązana jest zebrać się na pisemny 

wniosek  prezydium rady rodziców, klasowej rady rodziców ,  grupy rodziców, liczącej 

jednak nie mniej niż 10 osób. 
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Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są 

przedstawiane Radzie Rodziców i wnioskodawcy. 

 § 9. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych 

rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.  

 

 

 

Rozdział III 
 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców. 

 
 

 § 10.1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności 

szkoły z różnych źródeł m.in.: 

- ze składek rodziców, 

- z wpłat sponsorów, 

- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, 

- z działalności gospodarczej, 

§ 11.1. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców na początku każdego roku 

szkolnego. Propozycję wysokości składki przedstawia  prezydium Rady Rodziców. 

§ 12.1. Środki finansowe Rady Rodziców wydatkuje się na: 

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania 

dożywiania, odzieży, podręczników, 

- dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych dla uczniów, 

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, 

- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, 

- przejazdy na imprezy sportowe, kulturalne, 

- inne. 

- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub 

gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja 

urządzeń sportowo-rekreacyjnych , 

- przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy 

działalności gospodarczej, 

- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w 

postaci zakupu akcji, 

- na modernizację i upiększenie izb lekcyjnych. 

2.Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń 

czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców. 

W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, 

bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

 § 13.1. Uchwałę o wydatkowaniu środków finansowych podejmuje prezydium Rady 

Rodziców. Roczne sprawozdanie finansowe prezydium przedkłada Radzie Rodziców                  

do końca września. 

 § 14.1. Obsługę administracyjną i rachunkowo-księgową zapewnia dyrektor szkoły. 

 

 

 

Rozdział IV 
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Wybory do klasowych Rad Rodziców 
 

§ 15.1. Wybór członków do klasowej Rady Rodziców odbywa się poprzez tajne głosowanie 

na wrześniowym zebraniu rodziców. 

§ 15.2. Liczba kandydatów do Klasowej Rady Rodziców nie może być mniejsza od liczby 

miejsc ustalonych dla danego organu. 

§15.3. W głosowaniu tajnym rodzice głosują za pomocą ponumerowanych kart, przy czym 

każdorazowo zebranie ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana    

z grona rodziców klasy 3 osobowa Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie 

przewodniczącym. 

§15.4. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania 

i przeprowadza je wyczytując kolejno rodziców z listy obecności. 

§15.5. Kart do głosowania nie może być więcej niż rodziców obecnych na zebraniu. 

§15.6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół 

podając wyniki głosowania. 

§15.7. Przewodniczącym Klasowej Rady Rodziców zostaje osoba, która w wyniku tajnego 

głosowania otrzymała największą liczbę głosów. Skarbnikiem i sekretarzem zostają osoby, 

które otrzymały kolejno 2 i 3 liczbę głosów.   

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe. 
 

 § 16. Rada Rodziców posiada pieczątkę „Rada Rodziców Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli” 

 § 17. Zmiany w regulaminie dokonuje Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół. 
 

 

 

 

 Pogorzela, dnia 20 czerwca 2007 r. 

 

 

Przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu  20 czerwca 2007 r. 

 

 

      Przewodniczący Rady Rodziców 

 

                                                                                                  ............................................... 


