
Regulamin Rady Rodziców

§ 1

1. W Zespole Szkół w Trzęsówce może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 
wszystkich uczniów. Rada działa na podstawie:

a) art.53 i 54 Ustawy o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991r.
b) niniejszego regulaminu.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa niniejszy regulamin.
3. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady określa niniejszy regulamin.

4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą 
Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może  gromadzić fundusze  z 
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa niniejszy regulamin. 

§ 2

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rady rodziców.

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych., wybranych w tajnych 
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

3. W wyborach o których mowa w ustępie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

5. Przedstawiciele rad oddziałowych  tworzą Radę Rodziców Zespołu.

6. Plenarne zebranie Rady Rodziców Zespołu wybiera spośród siebie: 

a) prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
b)  komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

7. Uchwały prezydium Rady Rodziców  podejmowane w okresie miedzy zebraniami są obowiązujące dla 
wszystkich rodziców.

8. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane co 
najmniej raz w roku szkolnym.

9. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 
sekretarza oraz skarbnika. 

10. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.

11. Członkowie Komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

12. Zadania Komisji rewizyjnej – kontrolowanie realizacji uchwał zgodnie z prawem gromadzenia i 
wydatkowania funduszów Rady Rodziców, prawidłowej gospodarki majątkiem Rady Rodziców.



13. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia kolejnych 
wyborów w nowym roku szkolnym.

§ 3

1. Wybory  prezydium i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu 
przedstawicieli rad oddziałowych.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego 
organu. Zgłoszeni muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu 
wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus 1 głos uczestników prawomocnego zebrania 
wyborczego. 

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

5. Pierwsze zebranie przedstawicieli rad oddziałowych rozpoczyna przewodniczący rady kończącej 
kadencję.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady:

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zabrania oraz innych organów jak:
b) 2 osobowej komisji regulaminowej oraz uchwał i wniosków                                
c) sprawozdanie ustępującego organu z działalności,
d) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielanie) absolutorium 

ustępującemu organowi,
e) informacja Dyrektora Zespołu o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkół,
f) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Zespołu,
g) plenarna dyskusja programowa,
h) wybory nowych organów Rady Rodziców:

- ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie 
prawomocności zebrania,

- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów,
- głosowanie,
- ogłoszenie wyników wyborów prze przewodniczącego komisji regulaminowej,

i)  uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców,

j) wolne głosy i wnioski.

7. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w ust.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.

§ 4

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

a) w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli rad oddziałowych  – Dyrektor lub 
wyznaczony przez niego nauczyciel,

b) w innych sprawach,  właściwy organ Rady Rodziców. 

2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz 
pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole. 
W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek 
braku quorum w pierwszym terminie.



§ 5

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

a) Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel,
b) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,
c) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są uchwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

a) termin i miejsce Zgromadzenia,
b) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w 

pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
c) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników 

Zgromadzenia,
d) przyjęty porządek obrad,
e) treść podjętych uchwał,
f) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 6

1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu 
jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej(quorum):

a) połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia,
b) 1/3 liczby rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos 
liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 1 pkt.1, oznacza udział 
rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu 
rodziców.

§ 7

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Zespołu Szkół, organu 
prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw  Zespołu.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ustępu 3 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) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu o 
których mowa w art. 34 ust. 2;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
3.   Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z 
radą pedagogiczną w sprawie programu o którym mowa w ustępie 2 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala 
dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 
dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną. 



2. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego planu pracy i rocznego planów 
wpływów i wydatków stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium nie rzadziej niż dwa w roku 
szkolnym.

2. Zebranie plenarne Rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na  wniosek 3 
przedstawicieli rad oddziałowych,  Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej  – złożony do Prezydium 
Rady Rodziców.

3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku szkolnego. Na posiedzenia 
prezydium zaprasza się Dyrektora Zespołu, inne osoby.

4. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który 
ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

5. Komisja rewizyjna powinna zbierać się przynajmniej raz w roku. Posiedzenia kontrolne komisji 
rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może 
zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, 3 przedstawicieli rad 
oddziałowych. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną.

6. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy 
klasy. Liczba zebrań danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby tzw. „wywiadówek 
szkolnych”

§ 9
1.W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może  gromadzić fundusze  z dobrowolnych 
składek rodziców oraz innych źródeł.

a) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium 
Rady Rodziców,

b) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu 
Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całego Zespołu Szkół Prezydium Rady 
Rodziców, a akceptuje ogół rodziców.

3. Jeśli do Zespołu uczęszcza więcej niż troje dzieci tych samych rodziców czwarte i następne dzieci 
zwolnione są z wnoszenia składki na Radę Rodziców  

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady 
Rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

5. Przewodniczący Rady Rodziców składa w terminie do 15 września każdego roku, na ręce dyrektora 
Zespołu sprawozdanie z działalności finansowej za rok miniony.

§ 10

1. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.



§ 11

Postanowienia końcowe:

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Trzęsówce oraz 
Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Trzęsówce

2. Rada Rodziców dla prowadzenia działalności finansowej może otworzyć rachunek      bankowy w celu 
gromadzenia na nim środków, lub korzystać z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w 
Trzęsówce.

3. Do dysponowania rachunkiem bankowym upoważnia się Przewodniczącego, Skarbnika i osobę trzecią 
wybraną przez Radę Rodziców. Korzystanie z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkól w 
Trzęsówce, odbywa się na zasadzie składania przez skarbnika Rady Rodziców do dyrektora Zespołu 
zapotrzebowania na określoną kwotę pieniężną.

4. Składki na Radę Rodziców zbiera wychowawca klasy lub księgowa i przekazuje Skarbnikowi Rady 
Rodziców za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

5. Zarząd Rady Rodziców może wnioskować o skreślenie z listy członków osobę uchylającą się od pracy 
na rzecz Rady Rodziców, lub działającą na szkodę tej rady.

6. W przypadku wykluczenia, miejsce w prezydium zajmuje osoba, która drugie lub następne miejsce w 
wyborach do rad oddziałowych.

7. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

 
 

  
 

 

 

 

  
 

 

 


