
                                         Regulamin Rady Rodziców 

                        przy Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie 

 

 
                                                       Postanowienia ogólne 

                                                                       § 1 

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów 
Szkoły Podstawowej Sportowej, Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Zespole Szkół 
Sportowych w Człuchowie 
2. Rada działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Szkoły i niniejszego 
regulaminu. 
3. Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 
wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 
4. Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami 
rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego 
procesu edukacyjno – wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej 
osobowości uczniów. 
 

                                                                            § 2 

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 
2. Kadencja Rady trwa rok. 
3. Jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie któryś z jej członków, dopuszcza się wśród 
rodziców danego oddziału zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 
4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu 
jawnym. 
                                                                            § 3 

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym. 
 

                                                            Wybory do Rady 

                                                                          § 4 

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu 
rodziców każdego oddziału. 
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie 
Radę Oddziałową. 
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej 
decydują rodzice uczniów danego oddziału. 
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice lub opiekunowie uczniów danego oddziału. 
Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun prawny. 
                                                                          

                                                                      § 5 

1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu 
jawnym spośród uczestników zebrania. 
2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej. 
                                                                       

                                                                      § 6 

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



                                                                       § 7 

1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców. 
2. Przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców może też wybierać ogół rodziców 
uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady 
Oddziałowej. 
                                                                    § 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. 
 

                                                         Władze Rady 

                                                                     § 9 

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, 
sekretarza i skarbnika. 
2. Osoby te tworzą Prezydium Rady Rodziców. 
3. Jeśli w czasie kadencji członek Prezydium Rady zrezygnuje ze swojej funkcji spośród 
członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Prezydium Rady. 
 

                                                                § 10 

1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. 
2. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. 
3. Jeśli w czasie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zrezygnuje ze swojej funkcji spośród 
członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej. 
                                                                      

                                                               § 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 funduszem gromadzonym przez 
Radę. 
 

                                                               § 12 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie: 
• realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, 
• gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady. 
2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami 
pokontrolnymi. 
 

                                        Posiedzenia Rady Rodziców 

                                                             § 13 

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym 
harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje 
przewodniczący. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie 



Rady w trybie pilnym. 
4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu 
Rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. 
 

                                                                   § 14 

1. Przygotowanie programu posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem 
przewodniczącego. 
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego. 
3. W posiedzeniach Rady może brać udział - z głosem doradczym – dyrektor szkoły lub inne 
osoby zaproszone przez przewodniczącego - za zgodą lub na wniosek Rady. 
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecna jest co 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. 
 

                                                   Podejmowanie uchwał 

                                                                 § 16 

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie 
odbywa się w trybie tajnym. 
3. W uzasadnionych przypadkach prezydium Rady ma prawo podejmowania uchwał 
w imieniu Rady Rodziców. 
 

                                                                  § 17 

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
 

                                                                 § 18 

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 
 

                                                

                                               Prawa i obowiązki członków Rady 

                                                                    § 19 

1. Członkowie Rady mają prawo do: 
• dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją 
i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza 
informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw 
personalnych, 
• wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły, 
• głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez 
Radę. 
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach 
Rady. 
 

                                                   

                                                    

 



 

                                             Kompetencje ustawowe Rady 

§ 20 

1.Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy: 

a)  uchwalanie w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną: 

- programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły podstawowej i liceum obejmującego 

wszystkie treści i i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowanego   przez nauczycieli oraz o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców.  

b) opiniowanie opracowanego przez Dyrektora Szkoły na polecenie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania w szkole. 

c) opiniowanie projektu planu finansowego przedstawionego przez Dyrektora Szkoły. 

 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów Wychowawczo – 

Profilaktycznych poszczególnych szkół, program ten ustala Dyrektor zespołu w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

Dyrektora zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących 

kształcenia i wychowywania dzieci. 

 

                                                                   Zadania Rady Rodziców 

§ 21 

1. Zadaniem Rady Rodziców jest: 

a)  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły, 

b) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły, gromadzenie 

tych funduszy, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy, 

c) współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, 

d) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym   i 

społecznym działającym w szkole, 

e) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego     

wpływu na działalność szkoły, 



f) sporządzenie, na wniosek dyrektora, opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się   o stopień 

awansu zawodowego, 

g) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły, 

h) wybór formy ubezpieczenia uczniów, 

i ) uchwalenie regulaminu swojej działalności, w którym zostaną określone: 

- sposoby gromadzenia funduszy, dokumentowania ich oraz wewnętrzną kontrolę nad nimi 

(komisja rewizyjna), 

- wewnętrzna struktura i tryb pracy rady,  

- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz przedstawicieli rad 

klasowych do Rady Rodziców. 

j) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół w Człuchowie, 

Statutem Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie i Statutem Liceum Ogólnokształcącego 

Sportowego w Człuchowie.  

 

 

                                                    Fundusze Rady Rodziców 

                                                                    § 22 

1.Rada może gromadzić fundusze. 
 
2.Źródłem funduszy Rady są: 

 a) dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób 
prawnych,  

b) dotacje budżetowe,  

c) dochody z innych źródeł.  
 
3. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie działań 
statutowych Szkoły.  

 
 

                                                                    § 23 

Rada corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszu w planie finansowym 
wydatków. 
 

                                                                     § 24 

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 
• Dyrektor, nauczyciele, pedagog, psycholog 
•przedstawiciele Rad Klasowych, 
• Samorząd Uczniowski – członkowie, opiekunowie. 
 

                                                                



 

                                                                 

                                                                    § 25 

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. 
2. Rada dysponuje zgromadzonymi na koncie środkami poprzez dwie upoważnione osoby: 
przewodniczącego i skarbnika. 
 

                                                                    § 26 

1.Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady Rodziców. 
 
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady racjonalnego gospodarowania środkami 
społecznymi.  
 

                                                                    § 27 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
Człuchów, 2018                                                                             Prezydium RR 
 


