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Regulamin Rady Rodziców 

działającej przy Zespole Szkół Politechnicznych  

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni  
 

 

 

 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Reprezentacja rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni działa w oparciu o art. 53       

i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, 

Dz..U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542).  

2. Wyżej wymieniona reprezentacja przyjmuje nazwę: Rada Rodziców Zespołu Szkół 

Politechnicznych.  

 

II. Skład i struktura Rady Rodziców 
 

Rady Oddziałowe  

1. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców są reprezentacje rodziców poszczególnych klas – Rady 

Oddziałowe.  

2. W skład Rady Oddziałowej wchodzi co najmniej 3 rodziców, wybranych przez ogół rodziców 

danej klasy w wyborach tajnych.  

3. Wybory do Rady Oddziałowej przeprowadza trzyosobowa komisja wyborcza wybrana                       

w wyborach jawnych spośród ogółu rodziców uczniów danego oddziału.  

4. Spośród zgłoszonych kandydatów każdy głosujący wybiera trzech, których nazwiska zapisuje na 

kartach do głosowania. 

5. W czasie wyborów jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

6. Rada Oddziałowa konstytuuje się na swoim pierwszym spotkaniu.  

 

Rada Rodziców  

1. Trzyosobowa Rada Oddziałowa każdej klasy wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela              

do  Rady Rodziców Zespołu Szkół Politechnicznych.  

2. Regulaminowa liczba członków Rady Rodziców jest równa liczbie oddziałów dla młodzieży              

we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Politechnicznych.  

 

Prezydium Rady Rodziców   

1. Działalnością Rady Rodziców kieruje 5 – osobowe prezydium składające się z:  

a) przewodniczącego  

b) zastępcy przewodniczącego  

c) sekretarza  
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d) skarbnika  

e) 1 członka 

 

Komisja rewizyjna   

1. Pracę Prezydium Rady kontroluje 3 – osobowa komisja rewizyjna złożona z:  

a) przewodniczącego  

b) 2 członków  

 

III. Wybory do  Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej 
 

1. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się na plenarnym 

zebraniu Rady Rodziców w obecności co najmniej połowy członków Rady. Zgłoszeni kandydaci 

muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.  

2. Prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna konstytuują się na swoim pierwszym 

posiedzeniu.  

3. Organy Rady – Prezydium i Komisja Rewizyjna – są wybierane na 3 letnią kadencję.  

4. Każdy członek Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji 

Rewizyjnej może zostać odwołany ze swojej funkcji w czasie trwania kadencji, jeżeli gremia 

wybierające dany organ podejmą uchwałę o jego odwołaniu w trybie określonym w punkcie             

IV Regulaminu.  

5. Nieuzyskanie absolutorium przez Prezydium Rady Rodziców na zebraniu plenarnym 

rozpoczynającym nowy rok szkolny jest równoznaczne z odwołaniem Prezydium.  

6. Członkowie Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, których dzieci ukończyły szkołę 

w czasie trwania kadencji, zostają zastąpieni przez rodziców, wybranych w wyborach 

uzupełniających.  

7. Członkowie Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej, wybrani w wyborach uzupełniających, 

pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia kadencji tych organów.  

 

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Rady Oddziałowe, Radę Rodziców, Prezydium Rady 

Rodziców i Komisję Rewizyjną. 
 

1. Uchwały ww. organów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy regulaminowego składu danego organu.  

2. Uchwały Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej są protokołowane.  

 

V. Cele działania i kompetencje Rady Rodziców 
 

1. Celem działania Rady Rodziców jest zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą                             

w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole             

i środowisku.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a) uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół Politechnicznych, 
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b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły                       

i programu profilaktyki, 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

e) gromadzenie funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej szkoły, 

f) pomoc finansowa w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej                       

i turystycznej uczniów, 

g) ustalanie wysokości składki na fundusz Rady Rodziców, 

h) wybieranie członków Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, 

i) organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły, 

j) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi uczniowskiemu..  

3.  Do kompetencji Prezydium Rady Rodziców należy:  

a) reprezentowanie Rady Rodziców przed dyrektorem szkoły i innymi organami szkoły,                     

a także przed organem nadzorującym, 

b) opracowanie projektu planu dochodów i wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny 

oraz innych projektów uchwał dla Rady Rodziców,  

c) sporządzanie sprawozdania z działalności Prezydium Rady Rodziców, w tym przygotowanie 

informacji o wykonaniu planu dochodów i wydatków, w danym roku szkolnym                            

i przedstawianie jej na zebraniu Rady Rodziców otwierającym nowy rok szkolny, 

d) dokonywanie wyboru firmy ubezpieczającej uczniów, 

e) zarządzanie funduszami Rady Rodziców w oparciu o zatwierdzony przez Radę Rodziców 

plan dochodów i wydatków. 

4. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:   

a) kontroluje działalność Prezydium Rady Rodziców, w tym zasadność wydatkowania 

środków z funduszy Rady Rodziców i jej zgodność z zatwierdzonym planem wydatków,  

b) po zakończeniu 3 – letniej kadencji przeprowadza kontrolę działalności Prezydium Rady 

Rodziców i sporządza protokół z tej kontroli, który przedstawia na zebraniu Rady Rodziców 

otwierającym nowy rok szkolny,  

c) w oparciu o wyniki kontroli, o której mowa w punkcie  b, przedkłada Radzie Rodziców 

projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydium Rady 

Rodziców.  

 

VI. Sposób pracy Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej: 
 

1. Rada Rodziców zbiera się co najmniej raz w roku na początku nowego roku szkolnego. Zebrania 

zwołują: przewodniczący Rady Rodziców lub dyrektor szkoły. Informację o planowanych 

zebraniach Rady Rodziców przekazuje się zainteresowanym co najmniej 7 dni przed datą 

planowanego zebrania.  
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2. Ramowy porządek zebrania plenarnego RR obejmuje:  

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania (tylko na zebraniu wyborczym, po 

zakończeniu kadencji Prezydium i Komisji Rewizyjnej),  

b) sprawozdanie Prezydium Rady Rodziców (corocznie) i Komisji Rewizyjnej (po zakończeniu 

kadencji),  

c) informację dyrektora szkoły,  

d) dyskusję,  

e) uchwalenie planu dochodów i wydatków,  

f) powołanie komisji skrutacyjnej (na zebraniu wyborczym po zakończeniu kadencji 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej),  

g) wybór nowych władz Rady Rodziców (po zakończeniu kadencji),  

h) składanie wniosków,  

i) podejmowanie uchwał  

 

VII. Fundusze Rady Rodziców 
 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły, zgodnie             

z zadaniami określonymi w punkcie V, pkt 2 niniejszego regulaminu.  

2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z darowizn rodziców uczniów – „składek rodziców" – oraz 

innych: darowizn, spadków, zasądzonych nawiązek, prowizji itp.,  

3. Środki finansowe Rady Rodziców przechowywane są na rachunku bankowym.  

4. Decyzje o wydatkowaniu środków Rady Rodziców podejmuje Prezydium Rady Rodziców                  

w oparciu o zatwierdzony plan dochodów i wydatków na dany rok szkolny. Osobami 

uprawnionymi do dysponowania rachunkiem Rady Rodziców  są przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego i skarbnik.   

5. Obsługę finansowo – księgową Rady Rodziców zapewnia księgowa, zatrudniona przez Radę. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Członkowie wszystkich organów Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.  

2. Terminy zebrań Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej ogłasza się 

na stronie internetowej szkoły i przekazuje pisemnie lub telefonicznie.  

 

 

 


