
Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2
w Szelejewie Pierwszym

I. Postanowienia ogólne
§1

1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą", reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy o. systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego

regulaminu.
3. Ilekroć w regulaminie wystąpi pojęcie szkoła, należy przez to rozumieć Zespół Szkół

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 wSzelejewie
Pierwszym.

§2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady,

dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających do Rady.
4. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa

zasady ich przeprowadzenia.
§3

1. Rada może tworzyć komisje zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-
doradczy.

2. Zadania, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

II. Wybory do Rady
§4

1. Wybory do Rady przeprowadzane są we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców
każdego oddziału.

2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu-bez względu
na frekwencję, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady
Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału, jednego
ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.



§5

1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybierana
w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji skrutacyjnej
nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§6

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu.

§7
1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły,

wybranego w głosowaniu tajnym.
§8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie
pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora szkoły.

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu
wyborów do Rad Oddziałowych.

III. Władze Rady
§9

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika.

§ 10

1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej
niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§11

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,
reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie
jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi

przez Radę.
§ 12

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizowanie uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
2) sposobu gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

2. Komisja Rewizyjna składa Radzie Rodziców coroczne sprawozdanie z wnioskami
pokontrolnymi. Sprawozdanie jest do wglądu zainteresowanych rodziców.



IV. Posiedzenia Rady
§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w półroczu.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje

przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać
posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy
1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu
Uczniowskiego.

4. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia władz Rady zwołuje przewodniczący
Rady.

§ 14
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne

osoby zaproszone przez przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest najmniej połowa członków rady.

§ 15
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania

na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał
§ 16

1. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także formalnych na wniosek członków Rady głosowanie

odbywa się w trybie tajnym.
§ 17

1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 18

1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Cele i zadania Rady Rodziców
§ 19

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
a także uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz
opiniowanie i wnioskowanie do innych organów szkoły we wszystkich sprawach
szkoły.



2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej, profilaktycznej

i opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
i programu profilaktyki szkoły,

2) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,

3) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły,
a także ustalenie użytkowania tych funduszy,

4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły,
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,

5) określenie struktury działania ogółu rodziców w ramach Rady Rodziców szkoły.

VII. Zasady gromadzenia funduszy
§ 20

1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących
źródeł:
1) z dobrowolnych składek rodziców,
2) z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji.

§ 21
1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski.

§ 22
1. Rada ma wydzielone konto bankowe.

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby:
przewodniczącego lub skarbnika.

3. Dokumenty finansowe przed księgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe
§ 23

1. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień
ustawowych i statutowych, społeczności rodzicielskie], określonych w niniejszym
regulaminie.

2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
RADA RODZICÓW

Zespołu Szkół

Im. Bł. E. Bojanowskiego

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2

Szelejewo Pierwsze 87, 63-820 Piaski



3. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem uchwalenia.




