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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. KAZIMIERZA WIELKIEGO 

W KOLE 

  
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Rada Rodziców przy LO w Kole, zwana dalej Radą jest samorządną reprezentacją 

rodziców uczniów szkoły.  

2.  Rada Rodziców jest obligatoryjnym organem szkolnym. 

3. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego 

regulaminu. 

II. KOMPETENCJE  RADY  RODZICÓW 

 

1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców szkoły i ma prawo podejmowania działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania 

do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

2.  Rada współdziała z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem 

uczniowskim oraz z organem prowadzącym szkołę. 

3. Do szczegółowych kompetencji Rady należy: 

  występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły; 

 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu 

profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców); 

 jeżeli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 

nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną; 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

 pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

  gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalenia zasad użytkowania tych funduszy. 

 

III.  ORGANIZACJA  DZIAŁANIA  OGÓŁU  RODZICÓW  I  RADY  

RODZICÓW 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców 

klasy. 
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2. Wybory do   Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu 

rodziców każdego oddziału.  

3. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie 

radę oddziałową. Rada oddziałowa rodziców powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. 

4. Radę oddziałową wybiera się w trybie tajnym spośród zgłoszonych przez rodziców 

kandydatów. W wyborach tylko jeden rodzic może reprezentować jednego ucznia 

5. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby 

kandydujące do rady oddziałowej. 

6. Wybory do rad oddziałowych klas II i III nie są konieczne, jeżeli wybrani do rady 

oddziałowej w klasie I nie zrezygnują z członkostwa, wyrażą wolę bycia jej członkiem, 

a uczestniczący w zebraniu rodzice nie wniosą sprzeciwu. 

7. Po jednym wybranym spośród siebie przedstawicielu rad oddziałowych wchodzi do 

Rady Rodziców szkoły. 

8. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej 

do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, 

w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej. 

9. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie 

pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora. Pierwsze posiedzenie 

Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów. 

10. Rada Rodziców na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybiera spośród siebie 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

11. Rada może odwołać prezydium Rady na swoim zebraniu zwykłą większością głosów i 

powołać nowe prezydium.  

12. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia i 

reprezentuje Radę na zewnątrz. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki 

przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Sekretarz odpowiada za dokumentację 

Rady i protokołowanie jej posiedzeń. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę 

funduszem gromadzonym przez Radę. 

 

IV. TRYB  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ  PRZEZ  RADĘ  RODZICOW  

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 

połowy regulaminowego jej składu w głosowaniu jawnym. 

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, 

głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

3. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo 

sekretarz lub przewodniczący. 

4. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

 

V. RAMOWY  PLAN  PRACY  RADY  RODZICÓW  

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym 

harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

2. Poza terminami ustalonymi, posiedzenia Rady  zwołuje przewodniczący, 

powiadamiając członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie 

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

3. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z 

inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub 

samorządu uczniowskiego. 
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4. Przygotowanie posiedzenia i jego prowadzenie jest obowiązkiem przewodniczącego. 

5. W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek Rady. 

6. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 

7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, 

oddziałowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. 

 

VI.   ZASADY  GROMADZENIA  I  WYDATKOWANIA  FUNDUSZY  RADY 

RODZICÓW 

  

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z 

następujących źródeł: 

  ze składek rodziców, 

  z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, 

  z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców 

  z innych źródeł. 

2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Ustalona 

wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez 

każdego z rodziców. 

3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składki wnosi tylko 

jedno dziecko. Rada może tez całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, 

których sytuacja materialna jest bardzo trudna.  

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie ustalonego 

corocznie preliminarza budżetowego. 

5.  Sposób wydatkowania  środków Rady Rodziców może być w części zależny od 

życzeń, czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. 

W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na 

inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

6. Rada ma wydzielone konto bankowe. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje 

Rada poprzez dwie osoby: przewodniczącego i skarbnika 

7. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Kole” z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego. 

 

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

Regulamin wchodzi w życie w roku szkolnym 2007/2008. 

  
 

 


