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Załącznik do uchwały nr     /2014/2015 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1  

w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56 

 

Rozdział I 
Cele i zadania Rady Rodziców 

§ 1.  

1. Podstawowym celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodzi-

ców uczniów Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych nr 1 poprzez podejmowanie 

zdań, jako organu społecznego szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu 

Szkoły oraz niniejszego regulaminu. 

2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

2.1. pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnorodnych form działalności 

na rzecz rozwoju szkoły, 

2.2. współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorami i Radą Pedagogiczną w ce-

lu poprawy efektywności pracy szkoły, 

2.3. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przeka-

zywanie Dyrektorowi Szkoły i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu 

i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związa-

nych z działalnością szkoły, 

2.4. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego 

oraz Statutem Szkoły, 

2.5. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły, 

2.6. finansowe wspieranie działalności samorządu uczniowskiego. 

Rozdział 2 
Struktura Rady Rodziców 

§ 2.  

1. Dokumentami prawnymi regulującymi istnienie i kompetencje Rady Rodziców są przepi-

sy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. – O systemie oświaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw. 
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2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych (po jednym 

przedstawicielu z oddziału klasowego) wybrani w tajnych wyborach przez zebranie ro-

dziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców na walnym zebraniu rad Oddziałowych wybiera: 

3.1. Prezydium Rady Rodziców, 

3.2. Komisję Rewizyjną Rady Rodziców. 

4. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

5. Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe. Komisje i zespoły mają 

charakter opiniująco – doradczy. 

Rozdział 3 
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców 

§ 3.  

1. Wybory do Rad Oddziałowych: 

1.1. Rada Oddziałowa liczy od 2 (dwóch)  do 4 (czterech) osób. 

1.2. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodzi-

ców w każdym roku szkolnym, jednak nie później niż do dnia 31 października. 

1.3. Do Rady Oddziałowej kandydują osoby uczestniczące w zebraniu. 

1.4. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu rodziców uczestniczących w zebraniu. 

1.5. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

1.6. Rada Oddziałowa wyłania ze swego grona: 

1.6.1. przewodniczącego, 

1.6.2. zastępcę przewodniczącego, 

1.6.3. skarbnika, 

1.6.4. delegata do Rady Rodziców. 

1.7. Dopuszcza się łączenie przez jedną osobę do dwóch funkcji wskazanych w punk-

cie 1.6 powyżej. 

§ 4.  

1. Wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej: 

1.1. Radę Rodziców tworzą rodzice – delegaci do Rady Rodziców, którzy otrzymali 

mandat do Rady Rodziców w trybie określonym w § 3. 

1.2. Na posiedzeniu Rady Rodziców delegata do Rady Rodziców może zastępować 

inny członek Rady Oddziałowej tej samej klasy. 
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1.3. Wybory Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej, przepro-

wadza Komisja Wyborcza wybrana w głosowaniu jawnym spośród członków ze-

brania plenarnego Rad Oddziałowych. 

1.4. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: 

1.4.1. przewodniczący, 

1.4.2. zastępca przewodniczącego, 

1.4.3. sekretarz, 

1.4.4. skarbnik. 

1.5. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób. 

1.6. Komisja Wyborcza liczy 3 osoby. 

1.7. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium 

Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. 

1.8. Wybory, o których mowa w § 4., powinny być przeprowadzone do dnia 31 paź-

dziernika. 

1.9. Uchwała w sprawie wyborów, o których mowa w § 4, podejmowana jest zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. Na formalny wniosek przegłosowany 

przez członków zebrania plenarnego, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym. 

§ 5.  

1. Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego zebrania na 

pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w gło-

sowaniu tajnym, o ile obecnych jest więcej niż ½ rodziców uprawnionych do głosowania. 

2. Odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić w czasie każdego zebrania na pi-

semny wniosek ¼ członków Rady Rodziców zwykłą większością głosów w głosowaniu 

tajnym o ile obecnych jest więcej niż ½ członków Rady Rodziców. 

3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Oddziałowej lub Rady Rodziców w trakcie 

roku szkolnego z powodu rezygnacji lub innych przyczyn losowych, Rada Rodziców 

może pracować w niepełnym składzie do następnego zebrania plenarnego. 

4. Sprawy związane z procedurą wyborczą do Rad Oddziałowych nieregulowane w niniej-

szym regulaminie rozstrzygają rodzice obecni na zebraniu rodziców danego oddziału 

szkolnego. 

5. Sprawy związane z procedurą wyborczą do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Ro-

dziców nieregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga zebranie Rady Rodziców. 
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Rozdział 4 
Prawa i obowiązki członków rady Rodziców 

§ 6.  

1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy oma-

wiany temat. 

2. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedze-

niach Rady. 

3. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie. 

Rozdział 5 
Kompetencje Rady Rodziców 

§ 7.  

1. Rada Rodziców: 

1.1. występuje do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły, 

1.2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1.2.1. program wychowawczy szkoły, 

1.2.2. program profilaktyki, 

1.3. uchwala plan finansowy Rady Rodziców i jego zmiany, 

1.4. zatwierdza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i przedsta-

wieniu przez nią opinii roczne sprawozdanie finansowe, 

1.5. bierze udział w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora, 

1.6. opiniuje: 

1.6.1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 

1.6.2. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 

1.6.3. innowacje i eksperymenty, 

1.6.4. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 

1.6.5. podjęcie i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne or-

ganizacje 

1.6.6. pracę nauczycieli w związku z oceną dorobku zawodowego za okres odby-

tego stażu, 

1.6.7. g. inne (wynikające z prawa oświatowego). 
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2. Zdania Prezydium Rady Rodziców: 

2.1. Przewodniczący organizuje pracę Rady Rodziców, prowadzi posiedzenia Rady 

i jest jej reprezentantem na zewnątrz. 

2.2. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie je-

go nieobecności. 

2.3. Sekretarz odpowiada za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i protokoło-

wanie jej posiedzeń. 

2.4. Skarbnik kontroluje prawidłowość gospodarki funduszem gromadzonym przez 

Radę Rodziców. 

§ 8.  

1. Zdania Komisji Rewizyjnej: 

1.1. kontrolowanie co najmniej raz do roku działalności Rady Rodziców w zakresie 

zgodności z obowiązującymi przepisami, regulaminem i podjętymi decyzjami Rady 

Rodziców, 

1.2. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi, 

1.3. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców, 

1.4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców. 

§ 9.  

1. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze 

swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyj-

nej. 

Rozdział 6 
Tryb pracy Rady Rodziców 

§ 10.  

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

2. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady, powiadamiając członków 

Rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przy-

padkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, 

bez przestrzegania 7-mio dniowego terminu powiadomienia. 

3. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjaty-

wy 1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicz-

nej lub samorządu uczniowskiego. 
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4. Za skuteczne powiadomienie uznaje się również informację przesłaną drogą elektro-

niczną. 

§ 11.  

1. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez Przewodniczącego. 

2. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szko-

ły, Wicedyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady. 

§ 12.  

1. Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest więcej niż 1/5 członków Rady 

Rodziców. 

2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. 

3. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący. 

Rozdział 7 
Tryb podejmowania uchwał 

§ 13.  

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym. 

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków 

Rady, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym. 

3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców wyraża opinię uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest 

taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 

Rozdział 8 
Fundusze Rady Rodziców 

§ 14.  

1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są: 

1.1. dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób 

prawnych, 

1.2. dotacje budżetowe, 
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1.3. dochody z innych źródeł. 

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1., mogą być wydatkowane na wspieranie celów sta-

tutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie 

realizacji programu wychowawczego i profilaktyki. 

3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w preli-

minarzu budżetowym. 

4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

4.1. Dyrektor Szkoły, 

4.2. członkowie Rady Pedagogicznej, 

4.3. Rady Oddziałowe, 

4.4. pedagog szkolny, 

4.5. samorząd uczniowski. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, składane są w terminie 7 dni przed posiedzeniem 

Rady Rodziców. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrywane na kolejnym ze-

braniu Rady Rodziców. 

§ 15.  

1. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej deklaracji rocznej wysokości składki na 

fundusz Rady Rodziców do dnia 31 października danego roku szkolnego oraz wpłaca-

nia zadeklarowanej  według uznania i swoich możliwości kwoty w terminie: 

1.1. co najmniej 50% kwoty do dnia 31 stycznia, 

1.2. pozostałą część kwoty do dnia 15 kwietnia. 

2. Uczeń przyjęty do szkoły po 31 października składa deklarację rocznej wysokości skład-

ki na fundusz Rady Rodziców w miesiącu przyjęcia do placówki. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pisemną zmianę złożonej uprzednio de-

klaracji w trakcie roku szkolnego wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

4. Wpłaty od rodziców przyjmowane są: 

4.1. w sekretariacie szkoły – kasa Rady Rodziców, 

4.2. przelewem na konto Rady Rodziców ZSLiT nr 1 w Warszawie, 

4.3. w czasie zebrań z rodzicami – na listy zbiorcze, które skarbnik Rady Oddziałowej 

przekazuje do kasy Rady Rodziców. 

5. Wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. 
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§ 16.  

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. 

2. Środkami na koncie dysponują osoby upoważnione uchwałą Rady Rodziców: Dyrektor 

Szkoły, Księgowa, Przewodniczący. 

3. Rachunkowość rady prowadzona jest na postawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 

1994 r. O rachunkowości. 

4. Rada Rodziców zatrudnia na umowę cywilnoprawną Księgową oraz Kasjerkę. 

§ 17.  

1. Zdania i zakres czynności księgowej: 

1.1. prowadzenie dokumentacji księgowej Rady Rodziców, 

1.2. przygotowywanie planów finansowych opartych na szczegółowych kalkulacjach, 

1.3. sporządzanie sprawozdań finansowych na zebrania rodziców, 

1.4. sporządzenie sprawozdania rocznego, 

1.5. przygotowanie danych do umów zleceń i przygotowanie umów do zawarcia przez 

Przewodniczącego, 

1.6. obsługa programu Płatnik – deklaracje- składki zdrowotne od umów zleceń, 

1.7. korespondencja z Urzędem Skarbowym, 

1.8. przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 

1.9. sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-4, PIT-11, 

1.10. terminowe składanie przelewów, 

1.11. odbieranie korespondencji z banku, 

1.12. uczestniczenie w zebraniach Rady Rodziców, 

1.13. wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością finansową Rady 

Rodziców. 

§ 18.  

1. Zdania i zakres czynności kasjerki: 

1.1. prowadzenie kasy Rady Rodziców, 

1.2. przyjmowanie wpłat na fundusz Rady Rodziców, 

1.3. dokonywanie wypłat zatwierdzonych rachunków ze środków Rady Rodziców, 

1.4. sporządzanie raportów kasowych, 

1.5. odprowadzanie środków, powyżej ustalonego salda, do banku, 

1.6. prowadzenie ewidencji wpłat indywidualnych – rejestru wpłat, 
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1.7. otwarcie kasy podczas zebrań Rady Rodziców z wychowawcami, 

1.8. wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością finansową Rady 

Rodziców. 

Rozdział 9  
Postanowienia końcowe 

§ 19.  

1. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Regulamin Rady Rodziców jest dokumentem jawnym udostępnianym wszystkim zainte-

resowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

3. Regulamin może być uzupełniany i zmieniany uchwałą Rady Rodziców. 

4. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r. 

5. Z dniem 1 września 2015r. traci moc regulamin Rady Rodziców z dnia 20 listopada 

2013r. 

 

Warszawa 20 maja 2015r. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Rodziców ZSLiT nr 1 
 
 
 
Magdalena Kubiak 

 


