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Regulamin Rady Rodziców 

Zespołu Oświatowego 

zlokalizowanego  w Mordach przy ulicy Kilińskiego 13 

[z dnia 20 października 2015 roku] 

 

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Postanowienia 

ogólne 

§1 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 

26.01.1982r z późn. zm./, reprezentacja rodziców Zespołu Oświatowego ul. Kilińskiego 

13, 08-140 Mordy przyjmuje nazwę i posługuje się pieczątką podłużną „Komitet 

Rodzicielski przy Zespole Oświatowym w Mordach BS Łosice O/Mordy 34 8038 007 

0042 2671 2000 0010". 

§2 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

Statucie  -należy przez to rozumieć  

Statut Zespołu Oświatowego w Mordach 

 

Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach ; 

 

Radzie należy przez to rozumieć  Radę Rodziców 

 Zespołu Oświatowego w Mordach  

 

Radzie Klasowej należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców 

uczniów poszczególnych klas Zespołu Oświatowego w Mordach. Radę klasową 

stanowią  3 osoby wybrane przez rodziców danej klasy  
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Delegacie Rady należy przez to rozumieć przedstawiciela Rady Klasowej                          

wytypowanego do reprezentowania Rady Klasowej na zebraniach Rady Rodziców, 

wchodzi on w skład Rady Rodziców 

Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku, członku  -Należy 

przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego 

Rady, Sekretarza Rady, Skarbnika, Rady, Członka Rady (Delegat Rady Klasowej) 

należy  

 

Prezydium - przez to rozumieć Prezydium Rady 

 

Konto bankowe 

należy przez to rozumieć konto do prowadzenia wpłat i wypłat dotyczących działalności 

Rady Rodziców Zespołu Oświatowego w Mordach 

§3 

3. Rada Rodziców Zespołu Oświatowego w Mordach, 

zwana dalej „Radą" reprezentuje interesy wszystkich rodziców uczniów Zespołu 

Oświatowego. 

4. Siedzibą Rady jest budynek Zespołu Oświatowego 

ul. Kilińskiego 13, 08-140 Mordy. 

5. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym m.in. 

z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi 

organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Zespołu 

Oświatowego. 

6. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu Zespołu Oświatowego 

i niniejszego regulaminu. 

7. Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą 

Rady Rodziców. 
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8. Skład Rady Rodziców. Rada Rodziców liczy tyle członków ile jest oddziałów w 

Zespole Oświatowym. Kadencja Rady trwa trzy lata (etap edukacyjny.\ 

9.  Kadencja Prezydium trwa 3 lata (etap edukacyjny) 

 

Rozdział II Cele i zadania Rady Rodziców oraz 

Prezydium Rady Rodziców 

§4 

10. Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Dyrektorem Zespołu, Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Zespołu Oświatowego oraz organami wskazanymi w 

punkcie 5, paragraf 3. . Rada podejmuje działania zmierzające do efektywnego, 

zintegrowanego procesu edukacyjno - wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju 

kreatywnej osobowości uczniów. Rada podejmuje również działania zmierzających do 

doskonalenia statutowej działalności Zespołu Oświatowego,  w szczególności Rada 

wpływa na działalność Zespołu Oświatowego poprzez wyrażanie i przekazywanie 

organom Zespołu Oświatowego opinii, wniosków w prawach dotyczących życia Zespołu 

Oświatowego, w sprawach przewidzianych przepisami prawa. 

§5 

11. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

■ pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu Oświatowego, 

■ gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Zespołu 

Oświatowego, 

a także ustalanie zasad wykorzystywania tych funduszy, 

■ zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Zespołu Oświatowego 

wpływu na działalność Zespołu Oświatowego, w tym: 

i. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu Oświatowego, ii. udział 
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w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Zespołu 

Oświatowego, iii. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym 

organizacjom społecznym działającym w szkole, iv. współpraca z radami klasowymi 

przede wszystkim w celu 

realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w 

działaniach na rzecz klas i Zespołu Oświatowego, 

12. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

■ występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu Oświatowego do 

Dyrektora oraz pozostałych organów Zespołu Oświatowego, a także do organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą, " uchwalanie w porozumieniu 

z radą pedagogiczną programu wychowawczego Zespołu Oświatowego i programu 

profilaktyki, 

■ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora, ■ 

opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników, ■ opiniowanie 

programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania, 

■ opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez 

stowarzyszenie lub innych organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, 

■ wybór przedstawicieli rodziców do Rady Zespołu Oświatowego, komisji oraz innych 

ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Zespołu 

Oświatowego, 

■ uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian, ♦ 

■ zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady, 

■ uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Zespołu Oświatowego. 

§6 

13. Do kompetencji Rady Rodziców należą również obowiązki należące do Komisji 

Rewizyjnej. W szczególności Rada sprawuje kontrolę nad działalnością Prezydium 

Rady. 
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14. Do obowiązków Prezydium Rady należy: 

■ kierowanie bieżącymi pracami Rady w okresie pomiędzy zebraniami Rady, w tym 

gospodarką finansową Rady, 

■ wykonywanie uchwał Rady, 

■ reprezentowanie Rady i ogółu rodziców Zespołu Oświatowego wobec Dyrekcji i 

innych organów na zewnątrz Zespołu Oświatowego. 

15. W szczególności 

■ Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, prowadzi i 

zwołuje posiedzenia Rady Rodziców, 

■ Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie Jego nieobecności, 

■ Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie 

posiedzeń, 

■ Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem 

gromadzonym przez Radę. 

■ Delegaci Rad Klasowych, Członkowie Rady posiadają prawo dostępu do 

dokumentacji Rady Rodziców, mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w 

posiedzeniach Rady i pracach Rady. 

 

Rozdział III Organizacja działania ogółu rodziców i 

Rady Rodziców 

§7 

16. Zebrania oddziałowe rodziców są podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu 

rodziców. 

17.  Na pierwszym zebraniu rodziców w poszczególnych klasach wybierani są 

przedstawiciele klas (Rada Klasowa) oraz przedstawiciel do Rady Rodziców (Delegat). 
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18. Przedstawiciele Delegatów Rad Klasowych tworzą Radę Rodziców Zespołu  

19. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Zespołu Oświatowego wobec 

Dyrektora, innych organów Zespołu Oświatowego, oraz na zewnątrz. Prezydium Rady 

Rodziców składa się z 4 członków, Przewodniczącego Rady Rodziców, Zastępcy 

Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika. 

20. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły 

robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców lub innych rodziców i osób 

współdziałających z rodzicami spoza Zespołu Oświatowego /jako ekspertów/ dla 

wykonania określonych zadań. 

21. W przypadku rezygnacji lub odwołania Delegata Rady Klasowej z pełnionej 

funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy Delegat na najbliższym zebraniu Rady 

Klasowej rodziców. Skład Rady Rodziców uzupełniany jest wówczas o nowego 

Delegata Rady Klasowej na najbliższym spotkaniu Rady Rodziców. 

Rozdział IV Wybory do organów Rady Rodziców 

 

22. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc 

ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci wyrażają ustnie swoją zgodę na 

kandydowanie. 

23. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów uczestników 

zebrania podczas głosowania tajnego. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza 

się ponowne głosowanie. 

 

Rozdział V. Tryb podejmowania uchwał przez Radę 

Rodziców i jej organy 

§9 

24. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojego stanowiska we wszystkich 
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sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu Oświatowego i jej organów w formie 

uchwał, opinii, uwag, komentarzy lub też dyskusji z przedstawicielami organów Zespołu 

Oświatowego i poza nią. 

25. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów podczas posiedzenia Rady. Na 

wniosek Prezydium Rady głosowanie może być tajne. Uchwały Rady jak również jej 

opinie są numerowane z sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

26. Głosowanie musi być jawne i imienne (z wpisem do protokołu), gdy uchwały 

dotyczą spraw finansowych, organizacji terminarza spotkań rady rodziców jak również 

w sytuacji zatwierdzenie lub uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców. 

27.Teksty podjętych uchwał przewodniczący Rady Rodziców przedstawia 

Dyrektorowi Zespołu Oświatowego. 

28. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza. 

29. Posiedzenia Rady Rodziców mają statut ważnych bez względu na liczbę obecnych 

Delegatów Rad Klasowych, przy czym musi być zachowany minimalny skład Prezydium 

Rady w osobach Przewodniczącego lub jego zastępcy, Sekretarza, Skarbnika. 

 

Rozdział VI. Plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

§10 

30. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się na początku każdego roku 

szkolnego. 

31. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływanie przez jej Prezydium nie rzadziej niż 

raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych 

w terminarzu spotkań Rady Rodziców. 

32.Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na pisemny 

wniosek Dyrektora Zespołu Oświatowego, Rady Pedagogicznej, 1/3 składu Rady 

Rodziców, Delegata Rady Klasowej lub samorządu uczniowskiego. Wymienione 

szkolne organy składają wniosek do Prezydium Rady Rodziców. 



8 
 

33. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Rodziców może 

zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. 

34. Program posiedzenia Rady jak i prowadzenie jej posiedzenia leży w gestii 

Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy. Na siedem dni przed posiedzeniem Rady 

do przedstawicieli Rady oraz Dyrektora Zespołu Oświatowego wysyłany jest program 

posiedzenia. 

35.. Posiedzenia Rady zwoływane są w budynku Zespołu Oświatowego, w terminach 

ustalonych z organem Zespołu Oświatowego. Dyrektor Zespołu Oświatowego na okres 

posiedzeń Rady udostępnia niezbędnych sprzęt oraz salę szkolną. Koszty związane z 

organizacją posiedzeń Rady ponosi Dyrektor Zespołu Oświatowego. 

 

 

Rozdział VII. Fundusze Rady Rodziców 

§11 

36 Fundusze rady stanowią: 

■ dobrowolne składki wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych 

uczniów Zespołu Oświatowego, 

■ darowizny osób prywatnych i fizycznych, 

■ wpływów z instytucji i organizacji społecznych, 

■ inne źródła dochodów, 

37. Fundusze rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych 

Zespołu Oświatowego w szczególności na udzielanie pomocy materialnej w zakresie realizacji 

programu wychowania i opieki nad uczniami. 

38. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na: 

■ dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub 
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oświatowym, 

■ wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, 

■ zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, 

■ nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach, ■ 

koszty związane z działalnością Rady, 

■ inne cele, zgodne z działalnością statutową Zespołu Oświatowego. 

39. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady Rodziców za poprzedni rok 

szkolny są przekazywane do funduszu w kolejnym roku szkolnym. 

40.  Rada corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszy w planie 

finansowym wydatków. Rada akceptuje plan wydatkowania funduszy. 

41. Środkami finansowymi na koncie dysponuje Prezydium Rady Rodziców.. 

42. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada 

Pedagogiczna, Rada Klasowa Rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane 

pozytywnie w miarę posiadanych środków. 

43 Rada posiada rachunek bankowy. 

44. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez trzy 

upoważnione osoby: Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika. Rada 

Rodziców może zatrudnić księgową do obsługi księgowo - finansowej. 

45. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady 

Rodziców. 

Rozdział VIII.Postanowienia końcowe 

46. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały. 

47.Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

Regulamin w chodzi w życie z dniem jego podpisania. 


