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Uchwała nr 4/10/2010  z dnia 06.10.2010 r. 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2004/256/2572, 273/2703, 

281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 

208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 115/791, 120/818)  

 Statut Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Ilekroć w dalszych  przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

 szkole - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej we 

Wrocławiu, 

 statucie - należy przez to rozumieć statut Liceum Ogólnokształcącego nr XVII  

im. A. Osieckiej,  

 dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr XVII  

im. A. Osieckiej, 

 radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców, 

 przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady, 

 prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady, 

 regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 2 

 
Regulamin określa wewnętrzną strukturę, organizację i zasady funkcjonowania Rady Rodziców. 

 
§ 3 

 
Członkowie Rady są zobowiązani kierować się w swej działalności troską o dobro uczniów i dbać 

o poszanowanie godności całej społeczności szkolnej, zarówno nauczycieli jak i uczniów. 
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§ 4 

 
Rada może występować do dyrektora, innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły. 

 

§ 5 
 

Do kompetencji Rady należy: 

1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez   nauczycieli, 

b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  

3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

 wychowania szkoły. 

4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

§ 6 

 
 Rady uchwala regulamin, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991 r. ( z późn. zmianami). 

 

 

Struktura organizacyjna Rady Rodziców 

 

§ 7 

 

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Rad Klasowych Rodziców („trójek klasowych”)  

po jednym z każdego oddziału wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału. 

2. Reprezentanci do Rady wybierani są podczas pierwszego spotkania rodziców  

z wychowawcami klas w pierwszym miesiącu roku szkolnego. 

3. Rada wybiera członków Prezydium, którego członkowie działają w jej imieniu. 

4. Rada wybiera 5-ciu członków Rady Szkoły. Zachowują oni pełne prawa członkowskie w Radzie 

Rodziców. 
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§ 8  
  Organami Rady są: 

 Prezydium, 

 Komisja Rewizyjna. 

 
§ 9  

 
1. W skład Prezydium wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

Prezydium Rady jest wybierane na okres 3 lat na zebraniu ogólnym Rady przez 

głosowanie. 

2. Zmiany i uzupełnienia w tym czasie mogą być dokonywane poprzez wybory uzupełniające.  

 
§ 10 

  
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana z członków Rady na zebraniu ogólnym Rady. Składa się 

z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą rodzice niebędący członkami Prezydium. 

3. Zadaniem Komisji jest sprawdzanie działalności Rady, w tym także Prezydium, głównie  

pod kątem zgodności z: 

 regulaminem Rady,  

 statutem szkoły,  

 ustawą o systemie oświaty. 

§ 11 
 

1. W zależności od potrzeby Rada może powoływać doraźne lub stałe komisje do załatwiania 

określonych spraw. 

2. Rada może upoważnić Prezydium do powoływania komisji.  

3. Prezydium zobowiązane jest do pomocy i nadzorowania pracy komisji. 

 

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców 
 

 
§ 12 

 
1. Stałe terminy zebrań Rady: 

 wrzesień – zebranie sprawozdawcze 

 połowa listopada 

 koniec stycznia 

 połowa kwietnia 

 druga połowa czerwca. 
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2. W ważnych i pilnych sprawach na wniosek przewodniczącego Rady, dyrektora szkoły  

lub przewodniczącego Rady Szkoły, może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Rodziców. 

 
§ 13 

 
Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów,  a ponadto: 

1. kieruje pracą Rady 

2. kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności: 

a. określa zakresy zadań pozostałych członków Prezydium; 

b. zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium; 

c. zwołuje posiedzenia Rady Rodziców – z inicjatywy własnej na wniosek dyrektora 

szkoły lub przewodniczącego Rady Szkoły. 

 
 

       § 14  
 

1. Posiedzenie Rady Rodziców i Prezydium zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony 

przez niego wiceprzewodniczący. 

2. O terminie oraz proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady  

i Prezydium w sposób zwyczajowo przyjęty na minimum 3 dni przed planowanym terminem 

zebrania. 

3. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie może być dokonane najpóźniej na jeden 

dzień przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne). 

4. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz 

dokładnego miejsca planowanego zebrania. 

5. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania,  

w zawiadomieniu może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu. 

6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. 

7. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów. 

8. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym. Członkowie Rady głosują przez 

podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu. 

9. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu w głosowaniu 

jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 

10.  W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi 

przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa komisja 

skrutacyjna wybierana spośród członków Rady.  

11. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi co najmniej 50% członków 

Rady, w pierwszym terminie zebrania.  
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12. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie 

protokołu. 

§ 15 

 
Prezydium Rady sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Rady i przedstawia je Radzie 

Rodziców we wrześniu każdego roku. 

§ 16  
 

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przedstawiania wyników kontroli Rady  

na wrześniowym posiedzeniu Rady. 

2. Prezydium winno zapoznać się z protokołem Komisji Rewizyjnej co najmniej tydzień 

wcześniej. 

 
§ 17 

  
Wnioski i uchwały Rady lub Prezydium mogą być adresowane do dyrektora szkoły, Rady Szkoły, 

Rady Pedagogicznej, Zarządu Samorządu Uczniowskiego lub ogłaszane w gablocie szkolnej. 

 
§ 18  

 
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, uczniów i innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły, zwane dalej Funduszem Pomocy Szkole. 

  
§ 19 

 
Rada Rodziców i Prezydium może zapraszać na swoje posiedzenie dyrektora szkoły i inne osoby 

w celu korzystania z ich głosu doradczego. 

 
Zasady wydatkowania Funduszu Pomocy Szkole 

 
 

§ 20 
 
Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu Pomocy Szkole upoważnieni są:  

1. Przewodniczący 

2. Skarbnik 

        § 21 

 
Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium w ramach zasad 

ustalonych przez Radę.  

 

§ 22  
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Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na: 

1. pomoce dydaktyczne 

2. wyposażenie szkoły 

3. imprezy szkolne 

4. pomoc socjalną  dla uczniów  

5. nagrody dla uczniów 

 

§ 23 
 

Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z Funduszu Pomocy Szkole mogą składać: 

1. rodzice 

2. pełnoletni uczniowie 

3. nauczyciele 

4. dyrektor szkoły 

5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

6. Rada Szkoły 

 
 
 

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe 
 
 

§ 24 
  

Zmiana (nowelizacja Regulaminu) odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

§ 25 
  

Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.  

§ 26 
  

Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie 

obwieszczenia tekst jednolity regulaminu.  

 

Regulamin działalności Rady Rodziców został uchwalony w dniu 06.10.2010 r. 
 
 
 
 
 

………………………………. 
(podpis przewodniczącego) 

 

 
 


