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Regulamin Rady Rodziców 
Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga  

w Księżomierzu 
 

Regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 
z 1996r., Nr67, poz. 329, Nr 106, poz. 469 z późniejszymi zmianami) 
 

 
Rozdział I 

Kompetencje Rady rodziców 
 

§1 
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

 
§2 

1. Do kompetencji stanowiących należy decydowanie w zakresie wydawania (wydatkowania) funduszy 
zebranych przez Radę Rodziców. 
 

§3 
1. Rada Rodziców chcąc wspierać działalność statutową szkoły gromadzi fundusze ze składek Rodziców 
oraz innych źródeł. 
 
 

Rozdział I 
Cele i zadania Rady rodziców 

 
§4 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły oraz podejmowanie działań 
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 
2. Zadaniem Rady Rodziców w szczególności jest: 

a) pobudzenie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów 
i zadań szkoły, 
b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad 
użytkowania tych pieniędzy, 
c) zapewnienie Rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez: 

- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w szkole i w klasie, 
- uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 
- wyrażenie opinii na temat pracy szkoły, 
- uchwalanie wspólne z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i   
   profilaktycznego. 

 
 

Rozdział III 
Sposób wyboru i organizacja działania ogółu Rodziców,  

Rad Oddziałowych i Rady Rodziców 
 

§5 
1. Ustala się następujące zasady wyboru Rodziców do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców: 

a) wybory do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców, odbywają się w przeciągu dwóch pierwszych 
tygodni miesiąca września, 
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b) w trakcie wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców, każdy rodzic dysponuje jednym 
głosem, 
c) wybory odbywają się w trybie tajnym, 
d) Rady Oddziałowe liczą trzech członków, 
e) kandydatury mogą zgłaszać wszyscy Rodzice, 
f) Radę Oddziałową tworzy trzech Rodziców, którzy otrzymali największą liczbę głosów, 
g) w przypadku równej liczby głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, 
h) Rodzic, który uzyska największą liczbę głosów staje się przedstawicielem danego oddziału w 
Radzie Rodziców. 

 
2. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców sporządza się listę jej członków, wraz z zaznaczeniem funkcji 
pełnionych przez poszczególnych Rodziców. 
 

§6 
1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybrani na zasadach 
ustalonych w §5. 
2. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i zarząd. W skład zarządu 
wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik. 
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Rady Rodziców. 
4. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący i 
dwóch członków. 
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna, 
co najmniej raz w roku dokonuje kontroli finansów Rady Rodziców. 
 
 

§7 
1. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest zebranie plenarne jej członków. 
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 
regulaminowego składu Rady Rodziców. 
3. Uchwały są protokołowane w protokólarzu Rady Rodziców. Za prawidłowe prowadzenie protokólarza 
Rady Rodziców odpowiada sekretarz. 
 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
§8 

1. Rada Rodziców może na swoje posiedzenia zapraszać dyrektora szkoły. 
2. Rada Rodziców ma obowiązek informowania dyrektora szkoły o odjętych uchwałach w ramach jej 
kompetencji stanowiących. 
3. Rada Rodziców podejmuje uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem szkoły. 
 

§9 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Rodziców. 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu uchwalenia przez Radę Rodziców, nowego Regulaminu.  
  
 

Regulamin Rady Rodziców zatwierdzono 
na zebraniu Rady Rodziców w dniu 13.09.2007r. 

 
 

………………………………………….. 
       (przewodniczący Rady Rodziców)  


