
Regulamin Rady Rodziców 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

Przyjęty  Uchwałą nr /10/11 z dnia 17.09.2010 

 

  

  

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne  

 

§1  Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Jana Brzechwy w Szczecinku, na podstawie art. 53 i 54 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty znowelizowanej dnia 11 kwietnia 2007 

(Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542). 

§2  Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów: Szkoły Podstawowej nr 8, 

Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5 , Szkoły Przysposabiającej do Pracy i zespołów 

rewalidacyjno-wychowawczych wchodzących w skład w Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku. 

§3  Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i prawem oświatowym. 

§4  Tworzenie Rady Rodziców ma charakter obligatoryjny. 

§5  Rada Rodziców jest organem społecznym. Dyrektor szkoły nie ma możliwości 

dyscyplinowania rodziców. 

  

Rozdział II 

Cele, zadania Rady Rodziców  

 

§6  Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu: 

  

1.    1.    Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

2.    2.    Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania 

i pracy wychowawczo-opiekuńczej . 

  

 



§7  Zadaniem Rady Rodziców jest:  

1.    1.    Pobudzanie aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły. 

2.    2.    Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac i działań 

służących zwiększaniu funduszy szkolnych. 

3.    3.    Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami. 

4.    4.    Organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców na rzecz szkoły. 

5.    5.    Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do współpracy w realizacji 

programu pracy szkoły. 

6.    6.    Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu 

nauczania. 

7.    7.    Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły  

i rodziny. 

8.    8.    Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły. 

  

Rozdział III 

Wybory do Rady Rodziców i jej organów  

 

§8  Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.  

1. Zebranie plenarne rodziców powinno być zwołane co najmniej raz w roku. 

2. Do zadań zebrania plenarnego należy: 

 wybór członków Rady Rodziców 

 przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców i sprawozdania 

Komisji Rewizyjnej. 

 §9  Wybory do Rady Rodziców  

1.    1.    Wybory będą przeprowadzane na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym, najpóźniej do 31 października. 

2.    2.    Członkowie Rady Rodziców będą wybierani w wyborach tajnych. 

3.    3.    W wyborach jednego ucznia może reprezentować jeden rodzic. 

4.    4.    Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na 

kandydowanie. 

5.    5.    Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników 

prawomocnego zebrania wyborczego. 

6.    6.    Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 



7.    7.    W skład Rady Rodziców wejdzie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów  

z każdej klasy/ zespołu/ oddziału wybranych w głosowaniu jawnym. 

8.    8.    Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

  

§10 Organy Rady Rodziców.  

1. Członkowie Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu mają obowiązek wyłonienia 

spośród siebie: 

a) Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

 Przewodniczący 

 Zastępca 

 Sekretarz 

 Skarbnik 

b) Komisję Rewizyjną  składającą się z trzech osób, z których co najmniej jedna zna 

przepisy prawa finansowego i rachunkowości. 

2. Wyboru przedstawicieli dokonuje się w wyborach tajnych. 

3. Za organizację i prawidłowy przebieg wyborów odpowiada dyrektor. 

   

Rozdział IV 

Uchwały  Rady Rodziców  

 

§11 Uchwały Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych podejmowane są według 

określonego trybu: 

1. Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz  

z planem finansowo- gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy Rad Klasowych 

Rodziców. 

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa 

razy w roku szkolnym. 

3. Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż cztery razy do roku. 

4. Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku dokonać podsumowania 

rachunkowości prowadzonej przez Radę Rodziców. 

5. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu. 



6. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły zawiesza 

ją i w ciągu siedmiu dni przedstawia sprawę do arbitrażu- do decyzji władz 

sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą. 

7. Uchwały są protokołowane w protokularzu Rady Rodziców. 

8. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz 

prezydium rady. 

9. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 

   

Rozdział V 

Kompetencje Rady Rodziców i jej organów  

 

§12  Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

władz  szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.  

§13  Rada Rodziców występuje do: organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego     nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

§14  W porozumieniu z Radą Pedagogiczną Rada Rodziców: 

 uchwala programy działania szkoły w zakresie wychowania oraz profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży (Program wychowawczy, Program profilaktyki); 

 opiniuje projekt rocznego planu finansowego; 

 opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania 

szkoły; 

 wyraża pozytywną opinię w sprawie podjęcia w szkole działalności przez 

stowarzyszenie lub organizację; 

 opiniuje ustalone  przez dyrektora terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

   

Rozdział VI 

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców 

  

§15  Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość według przepisów regulujących sposób 

prowadzenia rachunkowości.  

1.    1.    Za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik. 



2.    2.    Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców,  

z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę oraz z zasiłków, darowizn  

i dotacji. 

3.    3.    Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się 

skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia pracownik sekretariatu szkoły. 

4.    4.    Funduszami Rady Rodziców dysponuje prezydium na podstawie preliminarza na 

dany rok szkolny przyjętego przez plenarne zebranie rodziców. 

5.    5.    Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszu Rady Rodziców stają się 

własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji. 

6.    6.    Prezydium zakłada w banku rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

 §16  Fundusze Rady Rodziców mogą być użyte na:  

1.    1.    Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym. 

2.    2.    Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów 

3.    3.    Częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno- turystycznych. 

4.    4.    Zakup środków czystości i naprawy sprzętu. 

5.    5.    Finansowanie własnych projektów Rady Rodziców. 

6.    6.    Inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców. 

7.    7.    Dofinansowanie statutowej działalności szkoły.  

§17  Komisja Rewizyjna powinna raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo- 

gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym 

Rady Rodziców z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków Rady Rodziców  

§18  Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności Rady 

Rodziców na żądanie dyrektora szkoły.  

§19  O wynikach przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna informuje każdorazowo na 

piśmie  Radę Rodziców i dyrektora szkoły.  

  

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

  

§20  Jeżeli Rada Rodziców w ciągu 30 dni od rozpoczęciu roku szkolnego nie osiągnie 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego oraz profilaktyki, 

programy te ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór 



pedagogiczny ( programy te będą obowiązywać do czasu uchwalenia własnych programów 

przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną).  

§21  Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków 

mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe rady klasowe, Radę Rodziców 

lub plenarne zebranie rodziców.  

§22  Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków powołuje się nowych.  

§23  Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.  

§24  Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w wyniku uchwały Rady Rodziców.  

§25  Regulamin obowiązuje z dniem przyjęcia uchwałą Rady Rodziców.  

§26 Traci ważność Regulamin przyjęty Uchwałą nr 3/07/08 z dnia 14.09.2007 

 


