
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie 

(Projekt) 

Rozdział I 

I Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Rada Rodziców jako społeczny organ Szkoły działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169), Statutu Szkoły. 

§ 2. 

1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.  

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o Szkole oznacza to Liceum Ogólnokształcące im. 

Fryderyka Chopina w Sochaczewie. 

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach oznacza to tak rodziców jak i opiekunów 

prawnych uczniów Szkoły. 

4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o Radzie Rodziców lub o Radzie oznacza to Radę Rodziców 

Szkoły. 

§ 3. 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają 

uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

3. Dla usprawnienia komunikacji pomiędzy członkami Rady, można tworzyć grupy dyskusyjne 

wykorzystując do tego komunikatory społecznościowe. 

Rozdział II 

Cele Rady Rodziców 

§ 4. 

1. Celem Rady jest zapewnienie współpracy rodziców ze Szkołą w procesie doskonalenia organizacji 

nauczania oraz w działalności wychowawczej i opiekuńczej w Szkole i w środowisku. 

2. Do zadań Rady należy: 



a/ przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym wniosków i opinii rodziców we 

wszystkich sprawach istotnych dla Szkoły. 

b/ współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, jego zastępcami, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu 

rodziców ze Statutem Szkoły, w tym zwłaszcza w punktach dotyczących praw i obowiązków rodziców, 

programu wychowawczego szkoły, oraz w realizacji innych zadań wynikających ze Statutu, a także z 

ustawy Prawo oświatowe i ustawy o Systemie oświaty. 

c/ aktywizowanie rodziców do czynnej realizacji programu nauczania i programu wychowawczego 

Szkoły. 

d/ gromadzenie niezbędnych funduszy dla wspierania działalności Szkoły i gospodarowanie tymi 

funduszami. 

e/ opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

f/ opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Rozdział III 

Tryb przeprowadzania wyborów 

§ 5. 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych: 

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców 

uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 

4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym 

przeprowadza wychowawca oddziału. Kadencja wybranych przedstawicieli trwa 1 rok szkolny. 

5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę 

głosowania. 

8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół.  



9. Przedstawiciele oddziałów do Rady: 

 informują rodziców uczniów oddziału, który reprezentują w Radzie Rodziców o bieżącej 

działalności Rady i jej organów, w szczególności o dochodach i wydatkach Rady, przyjmują 

wnioski i uwagi kierowane pod adresem Rady; 

 maja prawo wglądu do informacji o stanie wpłat na rzecz Rady Rodziców dokonywanych 

przez rodziców, których reprezentują. 

10. Członek Rady Rodziców ma prawo zrzec się swego mandatu składając stosowne oświadczenie na 

piśmie do Prezydium Rady. Mandat członka Rady wygasa także z chwilą jego śmierci lub przeniesienia 

jego dziecka do innej szkoły w czasie roku szkolnego. 

11. O wygaśnięciu mandatu przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców Prezydium zawiadamia 

zainteresowanego, wychowawcę i Radę Rodziców na najbliższym zebraniu, jakie po tym zdarzeniu 

nastąpi. 

12. Rodzice oddziału, którego przedstawiciela mandat wygasł na najbliższym zebraniu, jakie po 

wygaśnięciu mandatu następuje wybierają nowego przedstawiciela oddziału. Wybory odbywają się w 

tym samym trybie jaki jest określony w § 5 regulaminu.  

§ 6. 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców: 

1. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym 

zebraniu rodziców – wybory prowadzi Dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor szkoły podczas wyborów Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej Rady jest zobowiązany do 

przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenia głosowania, wyznaczenia komisji skrutacyjnej i 

podania wyników głosowania. 

3. Wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez wszystkich obecnych na Zebraniu 

Rady członków w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Na wniosek choćby jednego z 

członków zebrania zarządza się glosowanie tajne. 

4. Kandydaci do Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Za wybranego Przewodniczącego Prezydium Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą 

liczbę głosów. 

6. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze 

Przewodniczącego Prezydium Rady rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

7. Wybrany Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.  

8. W pierwszym zebraniu mają obowiązek uczestniczyć członkowie dotychczasowego Prezydium i 

Komisji Rewizyjnej w celu złożenia sprawozdań z działalności, a w przypadku pojawienia się pytań i 

uwag do tych dokumentów udzielenia odpowiedzi na nie bez zbędnej zwłoki. 

§ 7. 



1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości na stronie internetowej Szkoły składu 

Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od dnia wyborów Rady. 

Rozdział IV 

Struktura rady rodziców 

§ 8. 

Organami Rady Rodziców są: 

- Zebranie Rady 

- Prezydium Rady 

- Komisja Rewizyjna Rady 

§ 9. 

Zebranie Rady Rodziców 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym Zebraniu w nowym roku szkolnym. 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych znajduje się w § 5. 

§ 10. 

Do wyłącznej kompetencji Zebrania Rady Rodziców należy: 

1. Uchwalanie Regulaminu Rady, a także zmiana tego regulaminu (szczegółowy sposób głosowania 

opisano w § 21). 

2. Powoływanie i odwoływanie członków Prezydium, przyjmowanie rezygnacji z członkostwa w 

Prezydium, stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Prezydium. 

3. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, przyjmowanie rezygnacji z członkostwa 

w Komisji Rewizyjnej, stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej. 

4. Podejmowanie uchwał dotyczących wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji 

Rady. 

5. Uchwalanie preliminarza wydatków Rady, dokonywanie w nim zmian. 

6. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego składanego przez Prezydium. 

7. Udzielanie absolutorium członkom Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 

§ 11. 



Członkowie Rady zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców 

lub grupach dyskusyjnych założonych na komunikatorach społecznościowych, które mogą naruszać 

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 12. 

Prezydium Rady Rodziców 

1. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców w liczbie 3-6 osób: z nich wybiera 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, pozostali tworzą Prezydium jako 

członkowie. 

2. Kadencja Prezydium trwa rok. 

3. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu 

przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. 

4. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie 

wyborów uzupełniających. 

5. Przewodniczący Prezydium organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 

reprezentuje Radę na zewnątrz. 

6. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

7. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

8. Skarbnik Rady – monitoruje stan wpłat poszczególnych klas i wydatków, udostępnia zestawienia 

zbiorcze w postaci raportów finansowych w zakresie wpłat, wydatków, stanu konta. 

9. Prezydium prowadzi bieżące sprawy Rady i reprezentuje Radę w okresach między Zebraniami. Do 

składania oświadczeń woli przez Prezydium wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Prezydium. Dotyczy to w szczególności dysponowania środkami finansowymi Rady. Prezydium może 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Rady w określonych sprawach lub dla dokonania 

określonej czynności. Pełnomocnikiem może być w szczególności osoba obeznana z materią 

wchodzącą w zakres pełnomocnictwa. 

§ 13. 

1. Prezydium przed pierwszym Zebraniem Rady w nowym roku szkolnym przygotowuje sprawozdanie 

z jej działalności w roku poprzednim i przedstawia je na pierwszym Zebraniu do zapoznania i 

przyjęcia. 

2. Sprawozdanie jest doręczane członkom Rady wraz z zawiadomieniem o terminie Zebrania. 

§ 14 

W przypadku nie zwoływania przez Przewodniczącego Prezydium posiedzeń Rady w nakazanych 

terminach, uprawnienie do zwołania posiedzenia Prezydium przysługuje Dyrektorowi szkoły. Trzecie 



uchybienie w tym zakresie może być podstawą odwołania przez Zebranie Rady Przewodniczącego 

Prezydium. 

§ 15 

Do wyłącznych kompetencji Prezydium należy: 

1. Podejmowanie uchwał w istotnych sprawach Rady niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania. 

2. Przygotowanie preliminarza wydatków Rady i sprawozdania z jego wykonania oraz przedłożenia go 

na Zebraniu Rady do zatwierdzenia. 

3. Podejmowanie decyzji niezbędnych dla prawidłowego realizowania celów i zadań Rady w okresach 

między Zebraniami Rady, także w zakresie wydatkowania środków finansowych zgromadzonych przez 

Radę. 

VI Komisja Rewizyjna 

§ 16 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie : 

a) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, 

b) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

2. Sprawozdanie z ustaleń w tym zakresie Komisja Rewizyjne składa Zebraniu na jego pierwszym 

posiedzeniu w nowym roku szkolnym odnosząc się do działania Prezydium w poprzednim roku 

szkolnym.  

§ 17 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród członków Rady lub rodziców 

uczniów Szkoły. Przy wyborze członków Komisji Rewizyjnej Zebranie Rady kieruje się założeniem, aby 

przynajmniej jeden z jej członków miał obeznanie w przepisach finansowych i rachunkowości. 

§ 18 

Kadencja członków Komisji Rewizyjnej upływa z dniem upływu kadencji Rady, najpóźniej z dniem 

przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania preliminarza wydatków Rady. 

§ 19 

1. Na życzenie członków Komisji Rewizyjnej udostępniane są wszelkie dokumenty finansowe, w tym 

także księgowe, dotyczące działalności Rady. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od członków Prezydium złożenia wyjaśnień co 

do kwestii związanych z wydatkowaniem środków Rady. Członkowie Prezydium nie mogą odmówić 

udzielenia żądanych wyjaśnień. 



3. Czynności Komisji Rewizyjnej dokonywane są z inicjatywy każdego z jej członków po wzajemnym 

ich powiadomieniu. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzane jest sprawozdanie, które podpisują 

wszyscy członkowie Komisji. 

§ 20 

1. Komisja po sprawdzeniu dokumentacji finansowej opiniuje sprawozdanie finansowe Prezydium i 

przedstawia je wraz z opinią na Zebraniu Rady. 

2. Uchybienia dostrzeżone przez Komisję Rewizyjną są omawiane z Prezydium. W razie konieczności 

Komisja może wnioskować o zwołanie Zebrania lub posiedzenia Prezydium w celu usunięcia 

dostrzeżonych uchybień. 

Rozdział VI 

Zasady działania rady rodziców 

§ 21. 

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku 

szkolnego i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Prezydium. 

3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Prezydium lub upoważniony przez niego członek 

Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek min. 3 rad klas,  dyrektora szkoły lub Komisji Rewizyjnej. 

4. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, jednak w razie 

konieczności Prezydium może zwołać zebrania częściej w celu podjęcia decyzji potrzebnych do 

prawidłowego funkcjonowania Rady i realizowania jej celów. 

5. Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Prezydium lub upoważniony 

przez niego członek Rady Rodziców. 

6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz 

dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed planowanym terminem zebrania, a w 

przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem. 

7. W okresach pomiędzy zebraniami dopuszcza się podejmowanie decyzji – uchwał za 

pośrednictwem urządzeń elektronicznych, z wykorzystaniem systemu łączności elektronicznej. 

Głosowanie w tym trybie rozpoczyna się jednoczesnym wysłaniem przez Przewodniczącego 

Prezydium projektu uchwały, do wszystkich Członków Rady. Głosowanie trwa pięć kolejnych dni. Po 

zakończeniu glosowania w trybie elektronicznym Przewodniczący Prezydium, na podstawie 

zgromadzonych dokumentów, drogą elektroniczną ogłasza wynik głosowania, który jest wiążący bez 

względu na liczbę oddanych głosów – zwykłą większością głosów. Dokumentami potwierdzającymi 

oddanie głosu są maile głosujących Członków Rady. Wyjątkiem jest głosowanie dotyczące przyjęcia 

zmian dot. Regulaminu Rady. Aby głosowanie było ważne niezbędny jest udział 2/3 uprawnionych do 

głosowania. 

8. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, na zaproszenie Rady może brać udział Dyrektor szkoły. 

Przewodniczący Prezydium może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do 

udziału w zebraniach. 



§ 22. 

1. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Prezydium, a w razie jego nieobecności przez 

innego członka Prezydium zastępującego Sekretarza. 

2. Protokół podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz lub osoba protokołująca. 

3. Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał, które są wiążące dla Prezydium, Komisji Rewizyjnej, 

i członków Rady. Uchwały są załącznikami do protokołu z Zebrania.  

4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu. 

Wyjątek stanowi uchwała dot. zmiany Regulaminu § 21 pkt. 7. 

5. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości. 

6. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest 2/3 uprawnionych do głosowania. 

7. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym. Uchwały Rady mogą być 

podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w 

sprawie tajności głosowania. 

§ 23. 

Dokumenty Rady przechowywane są w budynku Szkoły. Prezydium dba o ich prawidłową ewidencję i 

przekazuje je po upływie kadencji nowej Radzie.  

§ 24. 

Odpisy dokumentów Rady Rodziców mogą być przekazywane Dyrektorowi szkoły. 

Rozdział VII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 

§ 25. 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców z wpłat osób 

fizycznych, prawnych, organizacji i instytucji oraz innych źródeł.  

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady. 

Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku 

są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę. 

3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada ustala na początku każdego roku 

szkolnego.  

4. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie planu finansowego, który ta ustala na 

swoim pierwszym posiedzeniu.  

5. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

finansowo-księgowymi. Każdy dowód dokumentujący podstawę do wypłaty środków Rady powinien 



zawierać opis numeru uchwały Rady dotyczącej wydatkowania tych środków. Każdy zakupiony 

przedmiot powinien zostać przekazany szkole protokołem przekazania.  

6. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie 

prawidłowych rozliczeń księgowych.  

7. Prezydium Rady może wydatkować środki pochodzące z wpłat rodziców oraz z innych źródeł na 

następujące cele: 

 dofinansowanie wycieczek szkolnych, imprez, konkursów, 

 nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów, 

 zakup niezbędnych środków dydaktycznych, sprzętu technicznego, sportowego, 

 wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości Rady, 

 finansowanie własnych projektów Rady np. bieżące naprawy budynku szkoły, zapewniające jej 
prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie, 

 inne. 

8. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać : 

 Dyrektor szkoły, 

 Rada Pedagogiczna, 

 Samorząd Uczniowski 

 Rodzice. 

9. Wniosek złożony do Rady musi zostać zaopiniowany przez Dyrektora, jednak będzie on 

rozpatrywany przez Radę bez względu  na opinię (pozytywną czy negatywną) Dyrektora. 

10. Wniosek wycofany przez wnioskodawcę nie jest rozpatrywany. 

11. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Przewodniczący Prezydium. 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. 

3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły. 

4. Regulamin uchwala się po przeprowadzonych wyborach do Rady, na pierwszym Zebraniu Rady w 

każdym roku szkolnym. 

 


