
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI 
 

 

Art.1 
Postanowienia ogólne.  

 

§ 1.  Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z 

Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami 

nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami, w celu realizacji zadań szkoły. 

 

§ 2.  Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy Zespole 

Szkół Nr 7 w Gdyni. 

 

Art. 2 
Cele i zadania Rady Rodziców. 

 

§ 1.  Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego 

oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, 

wychowywania i opieki. 

 

§ 2.  Rada Rodziców udziela pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy. 

 

§ 3.  Rada Rodziców współdziała, w ramach istniejących możliwości, w realizacji 

programów nauczania i wychowania  oraz zadań opiekuńczych szkoły. 

 

§ 4.  Rada Rodziców współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organami samorządowymi i 

zakładami pracy w działaniach na rzecz szkoły. 

 

§ 5.  Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom 

młodzieżowym i społecznym działającym na terenie szkoły.  

 

§ 6.  Rada Rodziców udziela pomocy w organizowaniu działalności mającej na celu 

podniesienie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku. 

 

§ 7.  Rada Rodziców uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły. 

 

Art. 3 
Skład i struktura Rady Rodziców. 

 
§ 1.  Rada Klasowa. 

1. Rada Klasowa jest podstawowym ogniwem Rady Rodziców. 
2. Rada Klasowa składa się z 3 do 5 osób. 
3. Rada Klasowa bezpośrednio współpracuje z wychowawcą klasy. 
4. Wybór Rady Klasowej i jej przewodniczącego następuje na  

    Ogólnym Zebraniu Rodziców uczniów danej klasy. 
5. Zadaniem Rady Klasowej jest realizacja celów Rady Rodziców na  

    terenie danej klasy. 
 
§ 2.  Zebranie Przedstawicieli Rodziców. 



1. Zebranie Przedstawicieli Rodziców sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością 

Rady Rodziców w szkole. 

2. Członkowie wszystkich Rad Klasowych w szkole stanowią Zebranie 

Przedstawicieli Rodziców zwoływane zamiast Ogólnego Zebrania Rodziców. 

3. Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli Rodziców należy: 

a. rozpatrywanie sprawozdań Rady Rodziców i ich zatwierdzanie 

b. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i ich zatwier-dzanie 

c. uchwalanie regulaminu Rady Rodziców i zmian do regulaminu 

d. wybór członków Rady Rodziców  

e. wybór członków Komisji Rewizyjnej 

f. odwoływanie członków Rady Rodziców 

g. odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej  

4. Zebranie Przedstawicieli Rodziców zwołuje się co najmniej raz w    

    roku na wniosek Rady Rodziców. 

 

 

§ 3.  Komisja Rewizyjna. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych bezpośrednio przez 

Zebranie Przedstawicieli Rodziców. 

2. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad pracami Rady Rodziców i jej 

finansami. 

3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie do zatwierdzenia bezpośrednio do 

Zebrania Przedstawicieli Rodziców. 

4. Komisja Rewizyjna co najmniej raz na kwartał dokonuje kontroli działalności 

poszczególnych ogniw Rady Rodziców i jej działalności finansowej. 

 

§ 4.  Rada Rodziców. 

1. Rada Rodziców składa się z 20 do 36 osób reprezentujących wszystkie Rady 

Klasowe klas równoległych w szkole. 

2. Rada Rodziców realizuje cele wymienione w art. 2. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi z urzędu dyrektor szkoły lub upoważniony przez 

niego członek Rady Pedagogicznej. 

4. Na wniosek Rady Rodziców, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, w jej pracach 

mogą brać udział inne osoby i przedstawiciele organów samorządowych, 

organizacji społecznych oraz instytucji współpracujących ze szkołą. 

5. Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe wynikające z 

istniejących potrzeb w szkole. 

 

 

Art. 4 
Organizacja pracy Rady Rodziców. 

 

§ 1.  Rada Rodziców wybiera na pierwszym plenarnym posiedzeniu przewodniczącego, 

sekretarza, zastępcę i skarbnika. 

 

§ 2.  Rada Rodziców wybiera ze swego grona komisje strukturalne zgodnie z bieżącymi 

potrzebami pracy. 

 

 § 3.  W pracach komisji powołanych przez Radę Rodziców mogą brać udział inne osoby 

zaproszone przez członków komisji i zaakceptowane przez Radę Rodziców. 

 



§ 4.  Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

 

§ 5.  Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów niezależnie od ilości obecnych 

członków Rady Rodziców. 

 

§ 6. Rada Rodziców obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez 

przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 
Art. 5 

Kadencja Rady Rodziców. 
 
§ 1.  Rada Rodziców wybierana jest na okres 3 lat. 

 

§ 2.  Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 3 lat. 

 

§ 3.  Członkowie Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przed upływem 

kadencji na wniosek 2/3 delegatów Zebrania Przedstawicieli Rodziców. 

 

Art. 6 
Wybór Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 1.  Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna wybierani są przez Zebranie Przedstawicieli 

Rodziców spośród delegatów obecnych na zebraniu. 

 

§ 2.  W wypadku nieobecności kandydata na Zebraniu Przedstawicieli Rodziców, niezbędna 

jest jego pisemna zgoda na kandydowanie do Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 3.  Lista kandydatów do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona. 

 

§ 4.  Głosowanie na członków Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywa się w sposób 

jawny, przez podniesienie ręki w kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów. 

 

§ 5.  W pierwszej kolejności wybiera się Komisję Rewizyjną a następnie Radę Rodziców. 

 

§ 6.  Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem Rady Rodziców. 

 

§ 7.  Komisja Rewizyjna ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach Rady Rodziców. 

 

§ 8.  W skład Komisji Rewizyjnej i Rady Rodziców wchodzą kandydaci, którzy w 

głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. 

 

§ 9.  Przed głosowaniem Zebranie Przedstawicieli Rodziców ustala liczbę członków Komisji 

Rewizyjnej i Rady Rodziców. 

 

Art. 7 
Fundusze Rady Rodziców. 

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

 

§ 2.  Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. 



 

§ 3.  Rada Rodziców może prowadzić działalność mającą na celu pozyskanie środków na 

wspieranie pracy szkoły. Działalność tę Rada Rodziców prowadzi z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

 

§ 4.  Wydatkowanie funduszy następuje na podstawie zatwierdzonego przez Radę Rodziców 

na dany rok szkolny preliminarza wydatków. 

 

§ 5.  Okres rozliczeniowy Rady Rodziców zaczyna się 1 września danego                           

roku a kończy się 31 sierpnia następnego roku. 

 

§ 6.  Na każdym zebraniu plenarnym następuje analiza wydatków i wpływów na rzecz Rady 

Rodziców. 

 

§ 7.  Wydatki z funduszu Rady Rodziców powinny być potwierdzone rachunkiem, 

rachunkiem imiennym, paragonem, lub odpowiednim protokołem zakupu. 

 

§ 8.  Skarbnik Rady Rodziców prowadzi dokumentację całości działalności finansowej i 

przedstawia stan funduszy na zebraniach plenarnych. 

 

§ 9.  Wysokość minimalnych składek rocznych na rzecz Rady Rodziców, na następny rok 

szkolny, ustala się na ostatnim w bieżącym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców 

większością 2/3 głosów. 

 

§ 10. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od minimalnej. 

 

§ 11. Składki mogą być wpłacane jednorazowo lub w dwóch ratach. 

  

§ 12. Rodzice wpłacają jedną składkę w każdej ze szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Nr 7, niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do nich. 

 

Art. 8 
Postanowienia końcowe. 

 
§ 1.  Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub ważnym 

interesem szkoły, dyrektor szkoły może zawiesić jej wykonanie i w terminie jednego 

miesiąca uzgadnia z Rada Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej 

przedmiotem uchwały. 

 

§ 2.  W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w art.8 § 1., jedna ze stron przekazuje 

sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. 

 

§ 3.  Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Przedstawicieli Rodziców. 

 


