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Podstawa prawna: 
Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 
 
     Rada Rodziców jest kolegialnym reprezentantem rodziców i opiekunów wszystkich 
uczniów szkoły. 
     Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania 
na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. 
     Współdziałanie rodziców i szkoły powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i 
prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej 
więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, 
ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. 
     Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia 
poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb 
opiekuńczych młodzieży - do angażowania środowiska społecznego w udzielanie pomocy 
szkole. 
 
 
I. Postanowienia ogólne 

§1 
Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy  Zespole Szkół w Sarzynie. 
 
 
II. Cele i zadania Rady Rodziców 

§2 
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu: 

1) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz 
pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku; 

2) przedstawianie nauczycielom oraz władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców 
(opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły; 

3) upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i 
społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych 
rodziny i szkoły; 

4) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 
wychowania, profilaktyki i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie; 

5) organizowanie pomocy szkole; 
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 
 

§3 
Rada Rodziców realizuje swe cele w szczególności przez: 
1) występowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z opiniami i wnioskami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 
2) udział we wszelkich formach działalności szkoły; 
3) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania; 
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 
projektu planu finansowego oraz uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną 
programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki; 

5) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów; 



6) współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w 
nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego; 

7) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu 
nauczania; 

8) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami; 
9) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym; 
10) współpracę w analizie wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska; 
11) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom zrzeszającym uczniów 

szkoły; 
12) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej 

uczniów; 
13) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu; 
14) pomoc szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku  w czasie ferii szkolnych i w dniach 

wolnych od zajęć dydaktycznych; 
15) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu 

higieny, utrzymania ładu i porządku; 
16) organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły; 
17) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe; 
18) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz  rozwoju pracy z młodzieżą; 
19) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej. 
 
 
III. Skład i struktura Rady Rodziców 

§4 
1. Podstawowym ogniwem jest rada klasowa rodziców, licząca 3 osoby wybrane w wyborach 

tajnych. 
2. Rada klasowa rodziców wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 
3. Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej 

jej przewodniczącego, który będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie 
Rodziców. 

 
 

§5 
1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad klasowych rodziców. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców dokonuje się wyboru Prezydium Rady 

Rodziców w głosowaniu tajnym. 
3. Rada Rodziców odbywa zebrania w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
 
 

§6 
1. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium Rady Rodziców, liczące 5 osób, w skład 

którego wchodzi : 
- przewodniczący, 
- wiceprzewodniczący, 
- sekretarz, 
- skarbnik, 
- członek. 

2. Na zebrania prezydium można zaprosić dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego 
członka rady pedagogicznej. 



3.  Osoby wymienione w §6 ust.1 wybierane są do pełnienia swych funkcji na pierwszym 
posiedzeniu Rady Rodziców. 
 

 
 

§7 
1. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie 3 członków. 
2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera się na pierwszym posiedzeniu 

Rady Rodziców. 
 

§8 
1.   Rada Rodziców lub jego prezydium może powołać stałe lub doraźne komisje problemowe. 
2. Do pracy w komisji mogą być zaproszone osoby spoza składu Rady Rodziców, w 

szczególności rodzice nie wchodzący w skład Rady, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz jej uczniowie. 

§9 
W szkole może być utworzona jedna Rada Rodziców. 

 
§10 

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie. 
 
 
IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw 

 
§11 

Zadaniem rady klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych w 
danej klasie, a w szczególności: 

1) dostosowywanie zadań zawartych w §3 do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych 
przez rodziców, uczniów i nauczycieli; 

2) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu 
pracy; 

3) współdziałanie z przewodniczącym i prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań 
o charakterze ogólnoszkolnym; 

4) składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami uczniów klasy. 
 

§12 
Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac Rady, a w 
szczególności: 

1) dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w §3; 
2) opracowanie wspólnie ze skarbnikiem, projektu planu działalności wraz z planem 

finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz 
zadań wynikających z planu pracy i planu rozwoju szkoły, następnie przedstawienie go 
do zatwierdzenia; 

3) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium i członków 
Rady; 

4) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz prezydium; 
5) kierowanie, wspólnie ze skarbnikiem, działalnością finansowo - gospodarczą; 
6) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej; 
7) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. 

 



§13 
Zadaniem sekretarza Rady Rodziców jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w 
szczególności: 

1) organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium; 
2) prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej 

przechowywania. 
 

§14 
Zadaniem skarbnika Rady Rodziców jest nadzorowanie zatrudnionych przez Radę 
pracowników i składanie sprawozdań prezydium. 
 

§15 
Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie pracą w okresie między 
zebraniami, a szczególności: 

1) koordynowanie działalności rad klasowych rodziców; 
2) nadzór nad pracą komisji; 
3) zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy; 
4) decydowanie o działalności finansowo - gospodarczej; 
5) odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora 

szkoły, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na semestr; 
6) składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań z działalności. 

 
§16 

Zadaniem komisji problemowych jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w 
szczególności: 

1) realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej prezydium; 
2) podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz 

zgłaszanie przewodniczącemu Rady lub prezydium wniosków z nich wynikających; 
3) składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium. 

 
§17 

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych 
ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

1) kontrolowanie raz w roku działalności Rady Rodziców w zakresie zgodności z 
przepisami regulaminu i uchwałami; 

2) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo - gospodarczej w zakresie zgodności 
z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości; 

3) kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu 
nadzorującego szkołę;     

4) składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami 
pokontrolnymi. 

 
V. Zasady działalności finansowo- gospodarczej 
 

§18 
Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy 
prawa. 
 

§19 



1. Fundusze Rady powstają ze składek rodziców, darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz z 
ofiarności publicznej. 

2. Wysokość minimalnej, dobrowolnej, rocznej składki rodziców ustala się na zebraniu Rady 
Rodziców. 

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w ust.2. 
4. Wychowawca klasy - z upoważnienia prezydium - może w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki, 
ustalając składkę w postaci pracy na rzecz szkoły. 

5. Rodzice wpłacają składkę w całości lub w dwóch ratach - według możliwości. 
 

 
§20 

Fundusze mogą być przeznaczane na działalność określoną w  §3. 
 

§21 
1. Do obsługi księgowo - rachunkowej i kasowej Rady Rodziców można zatrudnić 

pracownika. 
2. Zatrudnienia pracowników dokonuje i płacę ustala prezydium Rady Rodziców. 
3. Zakres czynności i odpowiedzialności pracowników opracowuje prezydium Rady 

Rodziców. 
4. Prezydium zakłada i prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy 

w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 
5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
 

§22 
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem. 
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności 

przynajmniej połowy uprawnionych. 
 

§23 
1. Kadencja członków prezydium i komisji rewizyjnej Rady Rodziców trwa jeden rok 

szkolny. 
2. Ustępujące władze Rady Rodziców działają do chwili wyboru i ukonstytuowania się 

nowych. 
 

§24 
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
w Sarzynie”. 
 

§25 
Regulamin Rady Rodziców uchwala i konieczne zmiany wprowadza plenarne zebranie Rady 
Rodziców. 

 


