
REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE. 

 

Regulamin oparto na art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r./ z 

późniejszymi zmianami/ oraz na zapisach w Statucie szkoły. 

Regulamin wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 25. 09. 2005 roku. Ewaluacji 

dokonano 11.06.2007r. 

 

§ 1. 

 

 Postanowienia ogólne. 

1. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców. 

2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, 

współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz 

organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele klasowych rad rodziców. 

 

§ 2. 

 

Cele i zadania Rady Rodziców. 

 

l. Celem współpracy, o której mowa w § l jest: 

 

a) spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w 

procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z jej potrzebami rozwojowymi i 

zdrowotnymi; 

b) doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie i środowisku; 

c) zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją 

nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców; 

d) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych rodziny; 

e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole; 

f) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania 

szkoły. 

 

2.Zadania Rady Rodziców: 

 

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

b) wyrażanie i przekazywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły; 

c) współudział ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

d) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i 

społecznym działającym w szkole; 

e) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie 

, szkole i środowisku lokalnym , 

f) uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną: 

- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego: 

- 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. 

g) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania; 

h) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora; 

i) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków; 

j) opiniowanie pracy dyrektora szkoły i nauczycieli. 

 

      §3. 

Skład i struktura organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania. 

 

1.Podstawowym organem Rady Rodziców jest jeden przedstawiciel klasowej rady rodziców. 

2. Najwyższą władzę Rady Rodziców stanowi Zebranie Plenarne zwoływane przed 

wyłonieniem Prezydium RR oraz min. l raz w roku szkolnym. 

3. Zebranie Plenarne RR może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych 

rad rodziców z co najmniej 3 klas , dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz Prezydium RR. 

4. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium Rady 

Rodziców / zarząd/. 

5. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest komisja Rewizyjna. 

6. Skład Prezydium Rady Rodziców ustala się na 4 osoby, w tym przewodniczący. 

7. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, z-ca przewodniczącego oraz jeden 

członek.     

8. Prezydium Rady Rodziców konstytuuje się na drodze wyborów jawnych, powołując ze 

swego grona: zastępcę przewodniczącego prezydium, skarbnika i sekretarza. 

9. Dyrektor szkoły bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców. 

 

 

Tryb powoływania Rady Rodziców. 

 

1. Wybory do Rady rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym 

zebraniu rodziców każdej klasy. Wybory odbywają się bez względu na frekwencje 

rodziców na zebraniu. 

2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają ze swego grona Radę  

Klasową  

3. Rada klasowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. 

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, jeżeli trzecia i kolejne osoby uzyskają te 

samą  liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone 

 

 

 

 

      § 4 

 

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców. 

 

 

Zakres i tryb działania Plenarnego Zebrania Rady Rodziców: 

 

a) wybieranie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków Prezydium RR, członków 

Komisji Rewizyjnej, 

b) zatwierdzanie planu pracy RR, 

c) zatwierdzanie planu i sposobów realizacji działalności finansowej RR. 



 Zakres i tryb działania Prezydium RR: 

a) reprezentowanie RR, 

b) bieżące kierowanie całokształtem prac RR pomiędzy Zebraniami Plenarnymi, czyli 

realizacja planu pracy RR, 

c) koordynowanie działalności rad klasowych, 

d) podejmowanie stosownych uchwał, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniach Plenarnych. 

 

Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej: 

 

a) czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów RR zgodnie z regulaminem, 

b) składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli przed Prezydium RR, na Plenarnym 

Zebraniu 

 

      § 5. 

 

Podejmowanie uchwał. 

1. Rada Rodziców wyraża swe stanowisko w formie uchwał. 

2. Uchwały Zebrania Plenarnego, Prezydium Rady, Rad klasowych i pozostałych organów 

zapadają w głosowaniu jawnym przy akceptacji 51% uprawnionych. 

3. Uchwały są protokołowane. 

 

§6. 

 

1. Działalność RR oparta jest na funduszach pochodzących z dobrowolnych składek 

rodziców, dotacji oraz dochodów osiąganych przez Radę. 

2. Wysokość składki rocznej ustalana jest przez Zebranie Plenarne RR w formie uchwały na 

pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym. 

3. Propozycję wysokości składki przedstawia Prezydium RR. 

4. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, klasowa  rada rodziców 

może wyrazić zgodę na wpłacanie składki tylko przez   jedno dziecko. 

5. Wpłata składki może odbywać się w ratach.  

6; Wydatkowanie gromadzonych środków odbywa się na podstawie ustaleń dotyczących 

bieżących potrzeb szkoły. 

7. Do obsługi księgowo-rachunkowej gromadzonych funduszy Rada Rodziców upoważnia 

dyrektora szkoły. 

8. Bezpośredni nadzór nad pracą dyrektora szkoły w tym zakresie pełni Komisja Rewizyjna. 

9.Dyrektor może zakładać bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania wpłat, wypłat i przelewów. 

10. Szczegółowe zasady prowadzenia operacji finansowych określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców                                             Dyrektor szkoły 

 

 

 

 



 


