
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
działającej przy Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 w Radomiu i VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Radomiuwchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego 

w Radomiu, ul. Kilińskiego 25 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) – art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 4 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67 z 
późn. zm.) – art. 42 ust. 2 pkt 1, 

•  Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania 
oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania  odwoławczego oraz składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1066) 

• Art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, 
Nr 80 ) 

• Statuty Gimnazjum i Liceum wchodzących w skład  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 
w Radomiu 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
Art.1.W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 
działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów zespołu. 
Art.2.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 6 im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu, 
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkół: Gimnazjum i Liceum, 
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół, 
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół, 
5) Radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów 
poszczególnych oddziałów szkolnych, 
6) Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu – należy przez to rozumieć 
odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie, 
7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady, 
8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady. 
Art.3.Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od 1 września do 
dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem art.4 lub do wyboru nowej 
Rady. 
Art.4.Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą 
zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady 
Rodziców. 
Art.5.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

• wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
• szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców,   

wyborów reprezentantów do Rady Rodziców, 
• zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami  Statutu. 

 
 

 



 
Rozdział II 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych. 
 

Art.6.1.W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranym przez 
zebranie rodziców uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą 
większością głosów obecnych rodziców.Rada Rodziców może zaangażować jako stałych 
współpracowników innych rodziców, którzy chcą się włączyć w jej pracę, jednak bez prawa 
do głosowania. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu wybranego przedstawiciela oddziału z prac w Radzie 
Rodziców, przeprowadza się wybory uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad 
wyboru, z wyjątkiem klas programowo najwyższych. 
Art.7.Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli wybranych 
delegatów rodziców z poszczególnych oddziałów. 
Art.8.1.Rada wybiera w głosowaniu jawnym: 
– Prezydium Rady, 
– Komisję Rewizyjną Rady. 
2.W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: 
przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. 
3.W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: 
przewodniczący oraz 1–3 członków, przy czym jedna musi znać zasady księgowości. 
Art.9.Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród 
swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających 
z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań. 
 

Rozdział III 
Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców. 

 
Art.10.Oddziałowe Rady Rodziców : 

• wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego, 
szkolnego programu profilaktyki i innych oraz w rozwiązywaniu problemów 
danej klasy, 

• reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły, 
• występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy 

klasy lub nauczyciela, w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców 
uczniów danego oddziału, 

• występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę 
organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale, 

• uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców. 
 

Rozdział IV 
Kompetencje Rady Rodziców 

 
Art.11.Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów 
Szkoły.Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 
1. Uchwalanie w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną:  

• Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie realizowane przez   
nauczycieli  treści i działania  o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów, 

• Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli. 

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust.1 pkt 1. 
lub pkt 2. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 



pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności. 
Art.12.Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców. 
Rada Rodziców: 

1) opiniuje występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz 
pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego 
nadzór nad Szkołą, 
2) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora, 
3) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników, 
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
5) opiniuje możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną 
organizację, w szczególności organizację harcerską, 
6) występuje z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 
na terenie Szkoły stroju jednolitego oraz bierze udział w określaniu jego wzoru, 
7) występuje z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli 
stażystów, 
8) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Rady, po zaopiniowaniu przez Komisję 
Rewizyjną, 
9) uchwalapropozycję wysokości składek rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły, 
10) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 
dyrektora. 
 

Rozdział V 
Organizacja pracy Rady Rodziców 

 
Art.13.Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się co miesiąc, nie rzadziej jednak niż co 
kwartał.  
Art.14.Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców. 
Przewodniczący lub Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie 
wszystkich członków Rady Rodziców.                          
Art.15.W zebraniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły, z głosem doradczym lub 
upoważniona przez Dyrektora osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole. 
Art.16.Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek: 

• Dyrektora szkoły, 
• oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas, 
• organu prowadzącego, 
• organu nadzorującego. 

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego  posiedzenia Rady Rodziców powinien być 
przedstawiony na piśmie  wraz z uzasadnieniem  konieczności jego odbycia do 
Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły. 
Art.17.Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady Rodziców są protokołowane. 
Każdy rodzic ma prawo wglądu  do protokołów. 
Art.18.Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców 
w każdym roku szkolnym, przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. 
Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia  informacji  
i  sprawozdań z zebrań ogółowi rodziców w danej klasie. 
Art.19.Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami 
Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w Statutach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 
w Radomiu.  
Art.20.Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów i gości w celu wymiany poglądów i informacji. 



Rozdział VI 
Tryb podejmowania uchwał 

 
Art.21.Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są 
zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania. Sekretarz 
Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Protokołów Rady Rodziców. Do Księgi 
Protokołów mają wgląd Dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów. 
Art.22.Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. 
Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze Statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne. 

 
Rozdział VII 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej. 
 

Art.23.Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością finansową 
Rady Rodziców oraz Prezydium. 
Art.24.Komisja Rewizyjna przeprowadza jedną lub więcej kontroli w ciągu roku szkolnego.  
Z każdej kontroli sporządza  protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje 
Dyrektorowi Szkoły, drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców, trzeci pozostaje  
w aktach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym 
walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do 
protokołów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej 
Rady Rodziców. 
Art.25.Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek 
Dyrektora Szkoły lub Rady Rodziców. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do 
Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem 
przyczyny lub powodu. 
Art.26.Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami 
kontroli finansowej. 
 

Rozdział VIII 
Gospodarka finansowa 

 
Art.27.Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł.  
Rada Rodziców może, w uzasadnionych przypadkach, przyjąć informację o braku 
dobrowolnej wpłaty. 
Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym 
szczególnie: 
 

• udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania 

 i opieki nad uczniami, 

• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,  

• dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych 

 i sportowych, 

• dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach 

o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim 

i międzynarodowym, 

• sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych, 

• częściowe dofinansowanie wycieczek klasowych, zgodnie z uchwałą, 

• zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów, 

• zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu 

elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego, 



• zakup leków do szkolnych apteczek, 

• zakup sprzętu szkolno-dydaktycznego na wyposażenie gabinetów przedmiotowych, 

• remonty i naprawy sprzętu szkolnego, 

• wydatki osobowe i  rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości, 

• finansowanie ryczałtu dla nauczycieli (opiekunów) z tytułu opieki nad młodzieżą, 

podczas wyjazdów związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zgodnie z uchwałą. 

 

Art.28.Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach 
terminowych, rachunku bieżącym. Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców. 
Art.29.Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być 
wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu 
ich wydatkowania stosuje się zasady z art. 27. 
Art.30.Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, Rada Rodziców może 
zatrudnić pracowników. Płace pracowników ustala Rada Rodziców, poprzez przyjęcie 
stosownej uchwały.  
Art.31.Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 
1) Dyrektor, 
2) nauczyciele, 
3) pielęgniarka, 
4) rady klasowe, 
5) samorząd uczniowski. 
Art.32.Dwóch Członków Prezydium Rady działających łącznie może samodzielnie (bez 
uprzedniej uchwały) podejmować decyzje o dysponowaniu środkami finansowymi będącymi 
w gestii Rady do wysokości jednorazowo 1000 zł. 
Art.33.W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego 
gospodarowania środkami społecznymi. 
Art.34.Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy. 
 

Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 
Art.35.Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści: „ Rada Rodziców Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu”. 
Art.36.Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały. 
Art.37.Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 
uchwalenia. 
Art.38.Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc poprzedni Regulamin Rady 

Rodziców. 

 
 

Regulamin zatwierdzony uchwałą RR z dnia 14.01.2016r. 
i przyjęty do stosowania od 14.01.2016r. 
 
 
 
  
        
       Prezydium Rady Rodziców 
 
 
 


