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REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. 

STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 

W PUŁAWACH 

 

§ 1 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Puławach działa na podstawie 

art. 53 i 54 Ustawy o Oświacie z dnia 27 września 1991 r. Dz. U.                                                

Nr 95 z dnia 25 października 1991 r., Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. Dz. U. Nr 61 z 2001 r., Ustawy                                  

z dnia 11 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 80 i Statutu Zespołu Szkół nr1 w Puławach 

oraz niniejszego regulaminu. 

§ 2 

 

1. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców i opiekunów 

uczniów współpracującą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującym szkołę oraz innymi 

organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. 

2. Celem współpracy jest: 

a) Reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów) Zespołu Szkół nr 1; 

b) Wspomaganie działalności szkoły w zakresie doskonalenia procesu 

wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków 

technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej 

uczniom; 

c) Aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów) do czynnego udziału 

w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania                              

w tym zakresie pomocy szkole; 

d) Tworzenie właściwego klimatu i warunków materialnych                                  

dla funkcjonowania szkoły. 
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§ 3 

1. Do zadań Rady rodziców szkoły należy w szczególności: 

a) Zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Rodziców; 

b) Wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego                

i dwóch członków; 

c) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej; 

d) Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; 

e)  Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu 

pracy szkoły; 

f) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

g) Współudział w formułowaniu Statutu Szkoły; 

h) Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania                  

oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

i) Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności 

młodzieży (kół i zespołów zainteresowań); 

j) Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

k) Udzielnie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu i organizacjom 

społecznym działającym w szkole; 

l) Gromadzenie funduszy (pochodzących ze składek rodziców), 

dysponowanie tymi środkami oraz ustalanie zasad ich 

wydatkowania dla wspierania statutowej działalności szkoły); 

m) Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych                                               

dla szkoły – zwłaszcza na działalności opiekuńczo-wychowawczą 

również w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej; 

n) Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły; 

o) Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu                                      

i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny i szkoły; 

p) Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły; 
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q) Współpraca z radami klasowymi. 

 

§ 4 

1. Do kompetencji Rady Rodziców szkoły należy: 

1) Uchwalenie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną: 

a) „Programu wychowawczo- profilaktycznego” Zespołu Szkół 

nr 1 obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, realizowane 

przez nauczycieli; 

b) uchylony; 

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania; 

3) Opiniowanie regulaminu ucznia; 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 

Dyrektora; 

5) Opiniowanie projektu oceny za okres stażu, dorobku zawodowego 

nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 

zawodowego; 

6) Opiniowanie wniosków stowarzyszeń lub innych organizacji w tym 

organizacji harcerskiej o podjęciu działalności w szkole, przy czym 

podjęcie takiej działalności uwarunkowane jest pozytywną opinia 

Rady Rodziców. 

7) Wybór i delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. 

2. Porozumienie z Rada Pedagogiczną w sprawie programów, o których 

mowa w pkt. 1, ppkt. 1)a) i/lub b), powinno nastąpić w terminie 30 dni                         

od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W razie niedotrzymania tego terminu 
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program ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów 

Zespołu szkół, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

4. W sytuacjach szczególnych Rada rodziców w oparciu o pisemny wniosek, 

co najmniej połowy rodziców i uczniów danej klasy może wystąpić                        

do Dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy lub nauczyciela 

przedmiotu: 

a) Dyrektor zobowiązany jest do przeprowadzania postepowania 

wyjaśniającego wobec wszystkich zainteresowanych stron                               

i poinformowania o podjętej decyzji; 

b) Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi radami rodziców 

ustalając zasady i zakres współpracy. 

6. W zebraniach Rady Rodziców uczestniczy Dyrektor lub wytypowana 

przez niego osoba.  

7. Na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców, za zgodą Rady 

Rodziców w zebraniu mogą uczestniczyć inne osoby. 

 

§ 5 

1. Radę Rodziców tworzą – jeden przedstawiciel rad oddziałowych                               

ze wszystkich oddziałów istniejących w Zespole Szkół. 

2. Radę oddziałową rodziców wybiera się w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się                                  

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby  rodziców (opiekunów 
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prawnych). W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic 

(opiekun prawny). 

3. Radę oddziałową rodziców tworzy trzech przedstawicieli. Za wybrane 

uważa się osoby, które uzyskały zwykłą większość głosów. 

4. Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie w 

głosowaniu Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

− przewodniczącego, 

− zastępcy przewodniczącego, 

− skarbnika, 

− sekretarza, 

− oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej mogą być 

przeprowadzone przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej 

liczby członków rady. Tryb wyborów ustala Rada na zebraniu. Za 

wybrane uznaje się te osoby, które otrzymały zwykłą liczbę głosów. Przy 

równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

6. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości pełnienia funkcji przez 

członka Rady Rodziców w czasie trwania roku szkolnego zarządza się 

wybory uzupełniające na następnym zebraniu rady oddziałowej lub Rady 

Rodziców. 

7. Odwołanie prezydium Rady Rodziców może być dokonane na wniosek co 

najmniej 1/5 członków Rady Rodziców na zebraniu ogólnym Rady. 

8. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 

raz w semestrze. 

9. W posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły. 

 

§ 6 

1. Kadencja trwa jeden rok. 

2. Skład rady Rodziców może być w każdym roku uzupełniany. 
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3. Członek rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych przez siebie 

obowiązków może być odwołany przez ogólne zebranie rodziców lub 

radę klasową, z której został wybrany. 

4. Na miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Rodziców gremia 

określone w ust. 2 wybierają nowego członka. 

5. Ustępująca Rada  Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania 

się nowej rady Rodziców, co powinno nastąpić w okresie jednego 

miesiąca po odbyciu klasowych zebrań rodziców. 

 

§ 7 

1. Wybór dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły odbywa się na posiedzeniu Rady 

Rodziców, a decyzja zapada przez głosowanie zwykłą większością, przy stanie 

obecności co najmniej 1/2 regulaminowej liczby członków. W przypadku braku 

regulaminowej liczby członków po 15 minutach przeprowadza się wybór 

przedstawiciela do składu komisji z obecnej liczby członków. 

2.  Rada Rodziców powołuje ze swego grona dwuosobową komisję skrutacyjną. 

3.  Zgłaszanie kandydatów : 

a) na listę kandydatów może zostać zgłoszony każdy członek Rady 

Rodziców, który wyrazi ustnie lub pisemnie (jeśli nie może wziąć udziału 

w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie; 

b) zgłaszanie kandydatów odbywa się w trybie jawnym. 

4. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców: 

a) wybór odbywa się w głosowaniu tajnym; 

b) z listy kandydatów członkowie Rady Rodziców wybierają nazwiska 

swoich  przedstawicieli przez wpisanie ich nazwisk na przygotowanej 

przez przewodniczącego Rady kartkach wyborczych; 

c) na przedstawicieli Rady Rodziców powołuje się osoby, które otrzymały 

największą liczbę głosów; 
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d) przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

5.  Sposób liczenia głosów: 

a) za ważny uznaje się głos oddany na kartce wyborczej przygotowanej 

przez Przewodniczącego Rady Rodziców z wpisanymi maksymalnie 

dwoma nazwiskami z listy kandydatów; 

b) pusta kartka wyborcza oznacza wstrzymanie się od głosu; 

c) po obliczeniu głosów komisja skrutacyjna stwierdza ważność wyborów 

i ogłasza wyniki, co odnotowuje się w protokole. 

6.  Rada Rodziców podejmuje uchwałę w sprawie wyboru i delegowania swoich   

kandydatów do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

 

 

§ 8 

1. Prezydium Rady Rodziców kieruj całokształtem jej pracy w okresie 

między posiedzeniami, a przede wszystkim: 

− koordynuje prace rad oddziałowych; 

− podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowo-gospodarczej; 

− informuje Rade Rodziców o swojej działalności. 

2. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców zwołuje przewodniczący                             

z własnej inicjatywy, na wniosek jednej trzeciej rady oddziałowej, komisji 

rewizyjnej jak również na wniosek Dyrektora szkoły. 

3. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby. 

4. Prezydium Rady rodziców na początku roku szkolnego zwołuje ogólne 

zebranie rad oddziałowych. 

 

 

§ 9 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) dokonywanie raz w roku oceny działalności finansowo – gospodarczej 

Rady Rodziców; 
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b) dokonywanie na żądanie Rady Rodziców i dyrektora szkoły kontroli 

działalności rad oddziałowych oraz kontroli dodatkowych; 

c) informowanie zebrania przedstawicieli rodziców w wyniku 

przeprowadzonej kontroli; 

2. Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół i przekazuje go do 

wiadomości i rozpatrzenia Radzie Rodziców, Prezydium rady lub 

Dyrektorowi, grupie rodziców wnioskującej o przeprowadzenie kontroli. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Rady w danym roku szkolnym ustępujący 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie z działalności 

Komisji rewizyjnej 

 

§ 10 

1. Do zadań rad oddziałowych należy; 

a) współpraca z wychowawcą klasy w realizacji programów nauczania                     

i wychowania młodzieży; 

b) rozstrzyganie problemów spornych między nauczycielami a uczniami; 

2. W posiedzeniach rady oddziałowej bierze udział wychowawca klasy. 

 

§ 11 

1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów,                           

w głosowaniu obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania 

członków Rady Rodziców. 

2. Jeżeli uchwała albo inna decyzja rady rodziców jest sprzeczna z prawem 

lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie. 

W terminie dwóch tygodni uzgadnia sposób rozstrzygnięcia spraw.  

 

§ 12 

1. Fundusze rady rodziców pochodzą; 

− ze składek rodziców; 
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− z dotacji i darowizn osób i instytucji; 

2. Rada Rodziców corocznie określa wysokość rocznej składki na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym 

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej 

przez Radę Rodziców. 

4. W uzasadnionym wypadkach rada rodziców może niektórym rodzicom 

obniżyć wysokość składki lub zwolnić z jej uiszczenia. 

5. Uczniowie – sieroty pełne zwolnieni są z opłacania składki oraz dzieci                     

z Państwowego Domu Dziecka. 

6. Zebrane fundusze Rady Rodziców przeznacza się na finansowanie zadań 

ujętych w planie pracy na dany rok szkolny. Wydatkowanie funduszy 

realizuje się zgonie z przyjętym planem finansowym i po akceptacji 

Prezydium Rady, Dyrektora Zespoły szkół. 

7. Zebrane środki finansowe Rady Rodziców mogą być wydatkowane:  

a) dofinasowanie imprezy, wycieczek oddziałowych, dekoracji sal 

lekcyjnych, inne wydatki na rzecz wszystkich uczniów danego 

oddziału, do wysokości 25% wpłat z dobrowolnych składek 

rodziców tego oddziału; 

b) pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących 

– dofinansowanie dożywiania, zakup podręczników, zapomogi 

celowe; 

c) nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczniów osiągających najlepsze 

wyniki w nauce; 

d) nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów artystycznych, 

zwycięzców w zawodach sportowych; 

e) zakup podręczników, książek do biblioteki szkolnej; 

f) dofinansowanie kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, zajęć 

wyrównawczych; 

g) doposażanie lub modernizacja sal lekcyjnych i pracowni; 
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h) zakup środków dydaktycznych; 

i) dofinansowanie szkoleń, imprez o charakterze ogólnoszkolnym; 

j) inne potrzeby określone potrzebami Zespołu Szkół. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe. 

1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym                     

dla jego ustalenia i zatwierdzenia. 

2. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej Rada Rodziców przy 

Zespole Szkół Nr 1 w Puławach. 

3. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia. 

4. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, gromadzone                         

w segregatorze w formie wydruków komputerowych. 

 

Puławy, 22 marca 2017 r. 

 

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Rodziców nr 6/2016/2017 

 


