
Regulamin Rady Rodziców  

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 
uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 15 listopada 2011 r., 

ważny od -1.09.2011 r. 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r.  o systemie oświaty – art.53 i 54 (Dz. U. z 2004 Nr 425, poz. 
2572 z późniejszymi zmianami), 

2. Statut Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. 

§ 2 

W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. 
Henryka Sienkiewicza 22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1 

 

§ 3  
 

Regulamin określa cele, zadania, wewnętrzną strukturę, tryb pracy, szczegółowy tryb 

przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i do Rady Rodziców oraz zasady gromadzenia 
i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 

 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców 
 

§ 4 

 
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu reprezentowanie interesów 

rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu poprzez 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 

wnioskowanie do innych organów szkoły, w tym zakresie spraw.  
 

 

§ 5 
 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań statutowych, programu wychowawczego szkoły i funkcji 

opiekuńczej szkoły. 

2.  Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy. 
3.  Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami 

oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, w tym: 

a. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole; 
b. znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

c. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 



Regulamin Rady Rodziców 

 

2 

 

d. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

 

4.  Wyrażanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego 

oraz Statutu. 
5. Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

 

III. Wewnętrzna struktura  

§ 6 
 

1. W każdym oddziale zespołu tworzy się rady oddziałowe rodziców, które 

reprezentują wszystkich rodziców danego oddziału. 

2. Wybory do rady oddziałowej rodziców przeprowadzane są jawnie, zwykłą 
większością głosów. 

3. W skład rady oddziałowej wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

4. Przewodniczący rady oddziałowej jest zarazem jej przedstawicielem w Radzie 
Rodziców. 

5. Rada Rodziców zespołu składa się ze wszystkich przedstawicieli rad oddziałowych. 

6. Radę Rodziców wybiera spośród siebie zarząd w skład, którego wchodzą: 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik. 

7. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym. 

8. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 
9. Radę Rodziców jak i zarząd reprezentuje przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności zastępca przewodniczącego. 

 
 

IV. Tryb pracy 
 

§ 7 

 
1. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin. 

2. Przewodniczący Rady Rodziców i rady oddziałowej przygotowuje i prowadzi 

odpowiednio zebrania Rady Rodziców i rady oddziałowej. 
3. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych 

rodziców, oddziałowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. 

4. Zebrania Rady Rodziców mogą być organizowane z inicjatywy: 

- członka zarządu, 
- dyrektora zespołu, 

- co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców. 

5. Zebrania Rady Rodziców są organizowane w miarę potrzeb. 
6. W zebraniu Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez przewodniczącego lub dyrektora zespołu. 

7. Rada Rodziców podejmuje uchwały i wyraża opinie zwykłą większością głosów 
(zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół). 

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza. 

 

 
§ 8 

 

1. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, w tym: 
a. dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 5; 
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b. opracowanie ze skarbnikiem projektu planu działalności wraz z planem 

finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz 

zadań wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły  

i przedstawienie go do akceptacji Rady Rodziców 
c. współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do realizacji planu pracy; 

d. kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą; 

e.  przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.  
2. Przewodniczący jest upoważniony, wraz ze skarbnikiem, do dysponowania majątkiem Rady 

Rodziców, zgodnie z ustalonym rocznym preliminarzem wydatków. 

3. Skarbnik Rady Rodziców jest odpowiedzialny za prowadzenie księgi przychodów  
i wydatków. 

 

 

V. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych  

i do Rady Rodziców 
 

. § 9 

. 

1. Wybory do rad oddziałowych, Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym. 
2. Wybory do rady oddziałowej są dokonywane przez rodziców dzieci/uczniów danego 

oddziału, przy czym jedno dziecko/jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Zarząd Rady Rodziców i rady oddziałowe są wybierane zwykłą większością głosów.  
4. Wszystkie wybory są jawne. 

5. Zmiany w składzie zarządu rady jak i rad oddziałowych mogą być dokonywane w czasie 

trwania roku szkolnego na ww. zasadach. 
 

 

VI. Zasady gromadzenia funduszy w celu wspierania działalności 

statutowej zespołu 
 

 § 10 
 

1.  Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne obowiązujące zasady 

w jednostkach resortu oświaty. 

2.  Źródłami funduszy Rady są: 
- dobrowolne składki rodziców; 

- wpłaty od innych osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których może 

zwrócić się Rada Rodziców, dyrektor lub inna upoważniona osoba, 
- inne źródła. 

 

§ 11  
 

 

1. Rada Rodziców tworzy w banku konto, na którym gromadzi fundusze. ze składek 

rodziców i z innych źródeł. 
2. Do założenia konta w banku i pobierania z tego konta środków są upoważnieni: 

przewodniczący rady (a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego)  

oraz skarbnik (a w przypadku jego nieobecności sekretarz). 
3. Wysokość składki ustalana jest każdego roku szkolnego na pierwszym posiedzeniu Rady 

Rodziców. 

4. Rodzice wnoszą składki do skarbnika oddziału, lub wychowawcy, lub bezpośrednio na 

konto Rady Rodziców w terminie do końca października każdego roku. 
5. Skarbnik oddziału lub wychowawca wpłaca zebrane składki na konto Rady Rodziców,  



Regulamin Rady Rodziców 

 

4 

 

w terminie jednego tygodnia od ich otrzymania.  

 

 

§ 12 
 

1. Fundusze zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być użytkowane wyłącznie na 

działalność Rady określoną w § 5. 
2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie: „Preliminarza 

wydatków Rady Rodziców na rok szkolny .........” zatwierdzonego przez Zarząd 

Rady. 
 

VI. Postanowienia końcowe  

 

§ 13  

1.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności 
przynajmniej połowy uprawnionych. 

2.  Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem 

szkoły dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie. 
 

 

§ 14 

 
W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie 

respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenie wyczerpujących 

odpowiedzi na złożone zażalenia, Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócić się  
o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora szkoły, bądź organu prowadzącego szkołę. 

  

 
§ 15 

 

1. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwołani 

przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie rodziców. 
2.  Członkowie, których odwołano oraz członkowie z klas programowo najwyższych, 

których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji lub osoby, które zrezygnowały  

z pełnienia funkcji, zostają zastąpieni przez nowych członków klasowych rad 
rodziców. 

3.  Ustępujący Zarząd Rady Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się 

nowego, co powinno nastąpić nie później niż po trzech tygodniach po odbyciu się 

klasowych zebrań rodziców.  
4.   Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie. 

5.   Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniach, zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

 
 

§ 16 

 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach dla jego uchwalenia po 
zasięgnięciu opinii klasowych Rad Rodziców. 
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§ 17 

 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 
 

R A D A  R O D Z I C Ó W 
przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza 

22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1  

  

 2. Przewodniczący Rady Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treść: 
 

 

 

Przewodniczący Rady  
       Rodziców 

 

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

 

Za zgodność 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


