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Rozdział I 

 

Postanowienia  ogólne. 

 

Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami ) w szkole działa Rada 

Rodziców. 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

,, szkole” - należy mieć na uwadze wszystkie szkoły wchodzące w skład  Zespółu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, 

,, uczniach” – należy mieć na uwadze uczniów pobierających naukę w szkołach 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, 

,, rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów.  

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. Występowanie do dyrektora  i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

3. Uchwalenie 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. 

4. Opiniowanie programu i harmonogramu  poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły. 
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5. Opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących  

w danym roku szkolnym. 

6. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (określonych  

w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty). 

7. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

8. Opiniowanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego. 

9. Opiniowanie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły ponadgimnazjalnej jednolitego stroju. 

10. Podejmowanie decyzji w sprawie wzoru jednolitego stroju na terenie szkoły -  

w porozumieniu z dyrektorem. 

11. Podejmowanie decyzji w sprawie sytuacji, w których przebywanie ucznia na 

terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju –  

w porozumieniu z dyrektorem. 

12. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców  w porozumieniu z radą pedagogiczna. 

 

Rozdział II 

 

Nazwa reprezentacji rodziców. 

 

Organem przedstawicielskim rodziców jest  Rada Rodziców. 
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Rozdział III 

 

Cele i zadania Rady Rodziców. 

 

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. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 

szkoły. 

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

- pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

- gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł  

niezbędnych dla wspierania statutowej 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: 

a. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych  

w szkole i klasie,  

b. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego 

dziecka i jego postępów lub trudności, 

c. znajomość regulaminów szkolnych, 

d. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 

e. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 
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Rozdział IV 

 

Organizacja działania  Rady Rodziców. 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie 

rodziców klasy. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie ,,klasową radę rodziców” 

składającą się z 3 do 5 osób tak, by można było utworzyć funkcje 

przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Wybory do  klasowej Rady 

Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 

uczniów danego oddziału. 

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

szkolnym. 

5. Wybrani przedstawiciele rad oddziałowych tworzą Radę Rodziców Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. 

6. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. 

7. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie : 

a. prezydium Rady Rodziców, 

b. komisję rewizyjną 

8. Prezydium Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami 

Rady Rodziców. W skład prezydium wchodzi 7 – 9 członków tak, by można 

było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, 

skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego 

ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. 

9. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Rodziców. W skład komisji 

rewizyjnej wchodzi od 3-5 osób. Co najmniej jeden członek komisji powinien 

być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. 

Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego  i zastępcę na 

pierwszym swoim posiedzeniu. 
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10. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły 

spośród swoich członków , członków Rady Rodziców i spośród innych 

rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) 

dla wykonania określonych zadań. 

11. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. 

12. Kadencja Rady Rodziców i jej organów wynosi 1 rok. 

13. Członkowie Rady Rodziców , których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji 

zostają niezwłocznie zastąpieni przez innych członków rady w tajnych 

wyborach uzupełniających. 

 

Rozdział V 

 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców. 

 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala sekretarz 

organu lub przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. 

4. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia prezydium  do podejmowania 

decyzji w imieniu rady. 

5. Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do 

dysponowania środkami finansowymi. 

 

Rozdział  VI 

 

Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców. 

 

1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym. 

2. Wybory do Rady Rodziców są tajne. 
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3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice tworzą listę kandydatów do Rady 

Rodziców.  

4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady 

Rodziców.  

5. Do Rady Rodziców wchodzi  jeden przedstawiciel oddziału, który podczas 

tajnego głosowania uzyskał zwykłą większość głosów.   

        

 

Rozdział VII 

 

Wybory do organów Rady Rodziców. 

 

1. Wybory do prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej Rady Rodziców 

odbywają się w głosowaniu jawnym. 

2. Lista kandydatów  do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc 

ustalonych dla danego organu. 

3. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy w głosowali jawnym uzyskali 

bezwzględną większość głosów (50% + 1) prawomocnego zebrania 

wyborczego. 

4. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne glosowanie. 

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym 

swoim posiedzeniu. 

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-

wyborczego Rady Rodziców: 

a. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów 

zebrania, takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał  

i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne. 

b. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie 

sprawozdawczym, 

c. sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie 

udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi, 
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d. informacja dyrektora szkoły ( przedstawicieli innych organów szkoły)  

o stanie organizacyjnym placówki, 

e. plenarna dyskusja programowa, 

7. Uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady 

Rodziców w następnej kadencji. 

8. Wybory nowych organów Rady Rodziców: 

- ustalenie przez Komisję Regulaminową  listy obecności i stwierdzenie 

prawomocności zebrania, 

- przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez 

Komisję Wyborczą. 

 

Rozdział VIII 

 

Kompetencje Organów Rady Rodziców. 

 

1. Do Przewodniczącego Rady Rodziców należy : 

- kierowanie pracami rady, 

- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na 

dany rok szkolny, 

- przedstawienie projektu planu działalności do zatwierdzenia na zebraniu 

rady, 

- przydzielenie zadań i obowiązków wiceprzewodniczącemu i innym 

członkom rady, 

- zwołanie i prowadzenie zebrania oraz prezydium, 

- podpisanie uchwalonych dokumentów, 

- reprezentowanie rady rodziców  wobec dyrektora, innych organów 

szkoły i uczniów. 

2. Do Wiceprzewodniczącego należą wszystkie obowiązki przewodniczącego 

(które wykonuje podczas jego nieobecności). 

3. Do Prezydium Rady Rodziców należy: 

- koordynowanie działalności klasowych rad rodziców, 
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- sprawowanie nadzoru nad pracami komisji, 

- decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej, dysponowanie 

funduszami, 

- składanie okresowych sprawozdań  z działalności przed ogólnym 

zebraniem rodziców, 

- kierowanie bieżącymi pracami rady w okresie między zebraniami, w tym 

gospodarką finansową, 

- wykonuje uchwały rady 

- opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli, 

- dokumentuje swoje zebrania. 

4. Do kompetencji Sekretarza należy: 

- zapewnienie właściwej organizacji pracy rady, 

- opracowanie harmonogramu prac i zebrań, 

- kierowanie realizacją harmonogramu, 

- prowadzenie dokumentacji j jej prawidłowe przechowywanie, 

- podpisywanie protokołów z zebrań rady. 

5. Do kompetencji Skarbnika należy: 

- prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, 

- wypełnianie obowiązku określonego przepisami prowadzenia gospodarki 

finansowej i rachunkowości. 

6. Do Komisji Rewizyjnej należy: 

- czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw  

z obowiązującymi przepisami, 

- kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności  

z przepisami regulaminu, przyjętym planem i uchwałami rady rodziców, 

- kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej  

w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej i rachunkowości, w tym prowadzenie 

rachunkowości, zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym rady, 

- składanie rocznego sprawozdania ze swych prac wraz z wnioskami 

pokontrolnymi 
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- opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego rady, 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez radę, 

- dokumentowanie swoich prac w formie protokołu.   

  

 

Rozdział IX 

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów. 

 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie 

rzadziej niż raz w roku szkolnym. 

2. Zebranie plenarne może być zwoływane w każdym czasie na wniosek 

klasowych rad rodziców ( co najmniej 3), na wniosek dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej – złożony do prezydium rady.   

3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Na posiedzenia zaprasza się dyrektora szkoły, wychowawców klas i inne 

zainteresowane osoby. 

5. Posiedzenia prezydium są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za 

który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium. 

6. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi 

posiedzeniami Rady Rodziców. 

7. Komisja rewizyjna może zbierać się też z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydium Rady Rodziców, rady rodziców oddziału, grupy rodziców nie 

mniejszej niż 30 osób. 

8. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną i są 

przedstawiane : plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady 

rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. 

 

 

 

 



 10 

Rozdział X 

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności 

szkoły z następujących źródeł: 

a. ze składek rodziców, 

b. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których 

zwróci się prezydium Rady Rodziców, 

c. z działalności gospodarczej. 

2. Wysokość składki deklarują rodzice na początku każdego roku szkolnego na 

plenarnym zebraniu Rady Rodziców. 

3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie 

,,preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny” zatwierdzonego 

przez prezydium Rady Rodziców. 

4. Środki pochodzące ze składek rodziców wydatkowane są w sposób 

następujący: 

a. część środków  zebranych przez rodziców z danej klasy może być 

przekazana do dyspozycji trójki klasowej. Decyzje o ich przeznaczeniu  

i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy 

,,trójka klasowa„. 

b. pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do 

dyspozycji prezydium Rady Rodziców. 

 

 

Rozdział XI 

 

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców. 

 

1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki 

rodziców na następujące cele: 
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- pomoc materialną dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin w postaci 

sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg, 

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 

- sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów 

artystycznych  i sportowych itp., 

- zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego, 

- inne wydatki zatwierdzone przez Radę Rodziców. 

2. Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na : 

- dofinansowanie celów ustalonych w pkt.1, 

- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców  jak budowa nowych 

pracowni, wyposażenie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty 

bieżące infrastruktury szkolnej itp., 

- przeznaczenie środków na kapitał założycielski  dla utworzenia 

określonej formy działalności gospodarczej, 

- lokowanie środków w celu ich pomnażania na korzystnych kontach 

terminowych lub w postaci  zakupu akcji, 

- inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców 

- dofinansowanie działalności statutowej szkoły. 

 

 

Rozdział XII 

 

Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców. 

 

1. Obsługę księgowo – rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzi 

sekretariat szkoły. 

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy 

w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat  

i przelewów. 
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Rozdział XIII 

 

Postanowienia końcowe. 

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada 

Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne , a prezydium Rady na swoje 

posiedzenia Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby przedstawiciela Samorządu 

Uczniowskiego 

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania , zapewnia realizację 

uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych 

w niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku zaistnienia sporu między Dyrektorem szkoły a Radą Rodziców – 

rozstrzygnięcie  sporu należy do Rady Pedagogicznej i jest ostateczne. 

4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści ,,Rada Rodziców przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. 

5. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego 

ustalenia. 

6. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia. 

 

 

 

Łęczyca, dnia...................................... roku. 

 

 

 

            Dyrektor szkoły                                                Rada Rodziców                              


