
REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
WRACIBORZU

Na podstawie art. 83 i 84 Ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe, Dz. U. Z 2020 r. poz. 910

Rozdział I
Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1

Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców nosząca nazwę: Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

Rozdział II
Kompetencje Rady Rodziców

§ 2

Do kompetencji Rady Rodziców należą:
1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły.
2. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc
wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz z innych źródeł.

Rozdział III
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3

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:
a) pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadań szkoły;
b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad
użytkowania tych funduszy,
c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu
na działalność szkoły, wśród nich zaś na:
– znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskanie
w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów lub trudności,
– znajomość regulaminów szkolnych,
– uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
– wyrażanie i przekazywanie opinii na temat szkoły,
d) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,
e) opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
f) opiniowanie pracy nauczyciela i Dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.



Rozdział IV
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 4

1. W skład Rady Rodziców wchodzą wyłączne przedstawiciele Rad Oddziałowych wybranych
zgodne z § 8.
2. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
a) Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,
b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
3. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
4. Prezydium Rady Rodziców składa się z minimum 7 członków tak, aby można było wyłonić:
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz minimum 3 członków
prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
5. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien
być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji
rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim
posiedzeniu.
6. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich
członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób spoza szkoły
współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
7. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący, jego zastępca lub Dyrektor szkoły.

§ 5

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od dnia 1 października
do 30 września następnego roku z zastrzeżeniem § 6.

§ 6

Rodzice tracą prawo do udziału w pracach organów statutowych z chwilą opuszczenia przez
dziecko szkoły przed upływem przewidzianego programem cyklu kształcenia.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 7

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 każdorazowo sekretarz organu
lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Oddziałowe Rady Rodziców
decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego
prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania
decyzji w imieniu Rady Rodziców.



5. Plenarne zebranie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami
finansowymi.

Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 8

1. W każdym oddziale szkolnym tworzy się Rady Oddziałowe.
2. Rada Oddziałowa wybierana jest w wyborach jawnych spośród osób (rodziców, opiekunów
prawnych) obecnych na pierwszym zebraniu oddziału (klasy).
3. W skład Rady Oddziałowej może wchodzić co najwyżej jedno z rodziców ucznia (prawnych
opiekunów).
4. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun
prawny).
5. Rada Oddziałowa liczy co najmniej 3 osoby.
6. Ustala się następujące funkcje w Radzie Oddziałowej:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) Członek.
7. Przedstawicielem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców, o której mowa w ust. 2, jest
przewodniczący Rady Oddziałowej lub inna osoba wchodząca w skład Rady Oddziałowej.

§ 9

1. Wybory Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu
jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla
danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników prawomocnego
zebrania wyborczego.
4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się głosowanie jedynie dla kandydatów, którzy
uzyskali równą liczbę głosów. Wybór wówczas następuje zwykłą większością głosów.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
6. W czasie posiedzenia następuje:
a) wybór przewodniczącego RR, zastępcy przewodniczącego, sekretarza zebrania oraz innych
organów, np: Komisja Rewizyjna. Wybory do tych funkcji są jawne;
b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
c) uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w
następnej kadencji.
7. Plenarne zebranie Rady Rodziców upoważnia prezydium Rady Rodziców do wyboru spośród
siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 10



1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest przez jego Prezydium nie rzadziej niż raz
w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek: klasowych
Rad Oddziałowych, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej.

§ 11

1. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za
który ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Prezydium Rady Rodziców, w tym dokumentów
finansowych, upoważniony jest jego Przewodniczący lub zastępca i skarbnik.

§ 12

1. Komisja rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady
Rodziców, Rady Oddziałowej klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 20
osób.
2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są
przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom,
które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII
Ramowy program wydatków Rady Rodziców

§ 13

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:
a) dobrowolnych składek rodziców,
b) dotacji zakładów pracy,
d) innych wpływów, w szczególności wypracowanych przez Radę i Dyrekcję Szkoły.
2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone fundusze, w szczególności
na następujące cele:
a) wyposażenie techniczne szkoły,
b) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywienia,
odzieży, podręczników i zapomóg,
c) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-
rekreacyjny, w szczególności z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, finały szkolnych olimpiad i
konkursów przedmiotowych, sportowych, działań Samorządu Uczniowskiego, itp.,
d) sfinansowanie niektórych ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych (na wniosek nauczyciela),
e) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,
f) częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych i zawodowych,
g) zakupy książek, środków dydaktycznych, komputerów,
h) podróże służbowe uczniów,
i) zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
j) zakup sprzętu sprzętu sportowego, wyposażenia dla SKS,
k) 10 % - 30 % środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Rady
Oddziałowej, wypłata tych środków odbywa się na wniosek wychowawcy klasy lub Rady
Oddziałowej złożony do Prezydium Rady Rodziców najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem
roku szkolnego.
l) inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.



§ 14

1. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.
2. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez
uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział IX
Obsługa kasowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 15

1. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców, prowadzenie księgowości oraz
obsługę rachunkową prowadzi osoba wybrana przez Prezydium Rady Rodziców. Osobą tą może
być również członek Prezydium lub Skarbnik.
2. Skarbnik Rady Rodziców pełni bezpośredni nadzór nad pracą księgową. W przypadku, gdy
skarbnik prowadzi obsługę księgową Prezydium Rady Rodziców może wyznaczyć inną osobę do
sprawowania nadzoru np. Przewodniczący Rady Rodziców lub inną osobę.
3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu
przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
4. Operacje finansowe dokonywane na rachunku, o którym jest mowa w ust. 3 wymagają
dyspozycji skarbnika (księgowego), przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego Rady
Rodziców oraz sekretarza szkoły (wymagane 2 podpisy w/w osób w dowolnym powiązaniu).
5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział X
Współpraca członków Rady Rodziców ze Szkołą

§ 16

Współpraca członków Rady Rodziców ze Szkołą realizowana jest przez:
– współtworzenie i współdziałanie w realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego danej klasy i
szkoły;
– udział Dyrektora Szkoły lub innych członków kadry kierowniczej w posiedzeniach Rady
Rodziców;
– podejmowanie uchwał o wysokości dobrowolnych składek rodziców i kierunkach działania dla
pozyskiwania środków finansowych na rzecz Rady Rodziców; ustalona składka może być
wnoszona w ratach, najpóźniej do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, z
uwzględnieniem poziomu klas;

§ 17

Członkowie klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji
Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które



dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały
według procedury ustalonej w Rozdziale IV tego Regulaminu.

§ 18

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną następującej treści:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz

§ 19

Niniejszy Regulamin zatwierdza Prezydium Rady Rodziców.


