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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
Liceum Ogólnokształc�cego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. 

 
 
Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 
ze zm.) Rada Rodziców Liceum Ogólnokształc�cego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy uchwala 
regulamin swojej działalno�ci w nast�puj�cym brzmieniu:  
 

Rozdział I.   
 

Postanowienia wst�pne 
 

§ 1 
  
Rodzicielski organ Szkoły nosi nazw� Rada Rodziców Liceum Ogólnokształc�cego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. 
 

§ 2 
 
Ilekro� w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – rozumie si� przez to Liceum Ogólnokształc�ce im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  w Słupcy, 

2) radzie rodziców – rozumie si� przez to Rad� Rodziców Liceum Ogólnokształc�cego 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, 

3) prezydium – rozumie si� przez to Prezydium Rady Rodziców Liceum 
Ogólnokształc�cego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, 

4) komisji rewizyjnej - rozumie si� przez to Komisj� Rewizyjn�  Rady Rodziców Liceum 
Ogólnokształc�cego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. 

                                                       
§ 3 

 
Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształc�cego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Słupcy okre�la: 

1) cele i zadania rady rodziców, 
2) organizacj� ogółu rodziców i rady rodziców, 
3) tryb podejmowania uchwał przez rad� rodziców, 
4) zasady wyborów do organów rady rodziców, 
5) ramowy plan pracy rady i jej  organów, 
6) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady 
7) ramowy preliminarz wydatków rady, 
8) zasady obsługi finansowo - ksi�gowej rady rodziców. 

 
 

Rozdział II 
 

Cele i zadania rady rodziców 
 

§ 4 
 

1.  Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz  podejmowanie działa�   
     zmierzaj�cych do doskonalenia statutowej  działalno�ci szkoły, a tak�e wnioskowanie do    
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     organów szkoły w tym zakresie spraw. 
2. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami oraz rad� pedagogiczn�   
     w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i   
     profilaktycznym szkoły, z organizacj� nauczania oraz wynikaj�cymi z nich zadaniami dla  
     szkoły i rodziców. 
3.  Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opieku�czej funkcji szkoły. 
 

§ 5 
 
 Zadaniem rady rodziców jest w szczególno�ci: 

1) pobudzenie i organizowanie form aktywno�ci rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zada� szkoły, 

2) gromadzenie funduszy niezb�dnych dla wspierania działalno�ci szkoły, a tak�e 
ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy, 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 
wpływu na działalno�� szkoły,  

4) wyst�powanie do organu prowadz�cego szkoł�, organu nadzoru pedagogicznego, 
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotycz�cymi wszystkich 
spraw szkoły. 

 
Rozdział III 

 
Organizacja  ogółu rodziców i rady rodziców 

                                              
§ 6 

 
1.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców    
     klasy. 
2.  Zebranie rodziców  wybiera spo�ród siebie klasow� rad� rodziców składaj�c� si�    

z 3-5 osób. 
3.  Klasowa rada rodziców wybiera spo�ród siebie przewodnicz�cego, skarbnika i sekretarza. 
4.  Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworz� szkoln� rad� rodziców. 
5.  Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spo�ród siebie: 

1) 3-6 osobowe prezydium rady rodziców jako wewn�trzny organ kieruj�cy  pracami   
       rady, 
2) 3 osobow� komisj� rewizyjn� jako organ kontrolny rady rodziców.   

6.  Plenarne zebranie rady rodziców mo�e zadecydowa� o dokonaniu  pełnych wyborów     
     do prezydium i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniaj�cych.  
7.  Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo –   

wyborczym rady rodziców, wybiera spo�ród siebie przewodnicz�cego, 
wiceprzewodnicz�cego i sekretarza. 

8.  Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo –   
wyborczym rady rodziców, wybiera spo�ród siebie przewodnicz�cego. 

 
§  7 

 
Zadaniem prezydium rady rodziców jest: 

1. realizowanie celów i zada� rady rodziców, 
2. kierowanie całokształtem prac rady rodziców, 
3. koordynowanie działalno�ci klasowych rad rodziców, 
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4. zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców, 
5. decydowanie o działalno�ci finansowo – gospodarczej, 
6. wypracowywanie opinii i wniosków dotycz�cych spraw szkoły, 

 
§  8 

 
Zadaniem przewodnicz�cego rady rodziców jest: 
      1.   kierowanie  pracami  prezydium, 
      2.   zwoływanie i prowadzenie zebra� rady rodziców oraz prezydium, 

3. kierowanie działalno�ci� finansowo – gospodarcz� rady, 
4. bie��ce decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego 

preliminarza, 
5. opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i 

przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium, 
6. przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz 

reprezentowanie rady rodziców na zewn�trz. 
 

§  9 
 
Zadaniem sekretarza rady rodziców  jest: 
      1.   organizacyjne przygotowywanie zebra� prezydium i rady, 

2. protokołowanie obrad rady i prezydium, 
3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady. 

 
§  10 

 
Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców  jest: 
      1.   raz w roku kontrolowanie działalno�ci w zakresie zgodno�ci z przepisami regulaminu         
            i uchwałami rady rodziców, 

2. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalno�ci finansowo – gospodarczej, w 
zakresie zgodno�ci z przepisami dotycz�cymi zasad prowadzenia gospodarki 
finansowej i rachunkowo�ci, 

3. składanie rocznych sprawozda� ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi, 
4. kontrolowanie działalno�ci poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad 

rodziców, prezydium rady, przewodnicz�cego rady lub dyrektora szkoły.  
 

§ 11 
 
Kadencja rady rodziców trwa 1 rok. 
 

Rozdział IV 
 

Tryb podejmowania uchwał przez rad� rodziców i jej organy 
wewn�trzne. 

 
§ 12 

 
1.  Uchwały podejmuje si� zwykł� wi�kszo�ci� głosów przy obecno�ci co najmniej połowy       
      regulaminowego składu danego organu. 
2.  List� uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala ka�dorazowo sekretarz      
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     organu lub przewodnicz�cy. 
 3. Uchwały s� protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców   
     decyduj� samodzielnie, czy  protokołowa� uchwały.  
 
 

Rozdział V 
 

Wybory do organów rady rodziców 
 

§ 13 
 
  1.  Wybory do rady rodziców ( klasowych rad rodziców), prezydium i do komisji rewizyjnej   
        odbywaj� si� w głosowaniu jawnym. 
2. Lista kandydatów do danego organu nie mo�e by� mniejsza od liczby miejsc ustalonych    
      dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci musz�   wyrazi� ustnie lub pisemnie ( je�li nie   
      mog� wzi�� udziału w zebraniu  wyborczym) swoj� zgod� na kandydowanie. 
3. Wybrani zostaj� ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników   
      prawomocnego zebrania wyborczego. 

  4.   Przy równej ilo�ci uzyskanych głosów zarz�dza si� ponowne głosowanie. 
  5.   Ustala si� nast�puj�cy porz�dek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – 

wyborczego rady rodziców: 
 1)   wybór przewodnicz�cego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, 
 2)   sprawozdanie z działalno�ci organu ust�puj�cego, 
 3)   sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
 4)   informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, 
 5)   dyskusja, 
 6)   uchwalenie wniosków do działalno�ci rady rodziców w nast�pnej kadencji, 
 7)   podj�cie uchwały w sprawie zakresu wyborów do organów rady (wybory pełne   
       czy uzupełniaj�ce). 
 8)   wybory nowych organów rady rodziców 

 6.    Po zako�czeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady  odbywa si�  pierwsze       
  zebranie prezydium i komisji rewizyjnej rady. 
  

Rozdział VI 
 

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów. 
 

§ 14 
 
  1.   Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez  prezydium nie rzadziej  ni�    
        raz w roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza si� dyrektora szkoły. 

2. Zebranie plenarne rady rodziców mo�e by� zwoływane tak�e w ka�dym czasie, na    
      wniosek klasowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora – zło�ony do      
      prezydium. 
3. Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rady rodziców odbywa si� ka�dego roku     
      pomi�dzy pierwszym  i pi�tnastym pa�dziernika. 

 
§ 15 

 
1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej ni� raz   w semestrze. Na posiedzenia   
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     prezydium zaprasza si� dyrektora  szkoły. 
2. Posiedzenia prezydium s� protokołowane 

 
§ 16 

 
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywaj� si� z inicjatywy  rodziców, klasowej rady 
rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.  
 

Rozdział VII 
 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców 
 

§ 17 
 
 1.  Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalno�ci szkoły z   
      nast�puj�cych �ródeł: 

1)   ze składek rodziców, 
2) z wpłat  osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,  
3) z dochodowych imprez organizowanych przez rad� rodziców dla rodziców i  
�rodowiska szkoły. 

2.  Wysoko�� składki rodziców ustala na pocz�tku ka�dego roku szkolnego prezydium rady.  
 

§ 18 
 
Wydatkowanie �rodków rady rodziców odbywa si� na podstawie  preliminarza wydatków 
rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego  przez prezydium rady rodziców. Roczny 
preliminarz wydatków nie mo�e by� sprzeczny z zamieszczonym poni�ej ramowym 
preliminarzem wydatków rady rodziców. 
 

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców 
 
1.    Wydatkowanie �rodków pochodz�cych ze składki rodziców odbywa si� nast�puj�co:                                         

1) 20% �rodków zebranych z danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców.   
 Decyzj� o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje  klasowa rada rodziców w     
 porozumieniu z wychowawc� klasy. Główne cele, na jakie mog� by� wydatkowane te   
 �rodki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upi�kszanie izby   
 klasowej, nagrody dla wyró�niaj�cych si� uczniów klasy oraz  inne wydatki na rzecz   
 klasy. Je�eli klasowa rada rodziców zbierze ponad 90% mo�liwych wpłat, do jej 
dyspozycji pozostaje 50% �rodków. 

2) Pozostała cz��� �rodków ze składek rodziców jest przekazywana do dyspozycji   
 prezydium rady. 

3) Prezydium rady  mo�e wydatkowa� �rodki pochodz�ce ze składki   
rodzicielskiej wył�cznie na nast�puj�ce cele: 

-    pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania   
      do�ywiania, odzie�y, podr�czników, 
- dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 
- finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentuj�cych szkoł� na zawody, 

konkursy i inne imprezy,  
- finansowanie cz��ci kosztów zespołów  reprezentuj�cych szkoł� (np. stroje    
      sportowe), 
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  -   zakup ksi��ek, �rodków dydaktycznych i sprz�tu technicznego, 
  -   zakup nagród dla wyró�niaj�cych si� uczniów na koniec szkoły, 

    -   wydatki osobowe i rzeczowe zwi�zane z prowadzeniem ksi�gowo�ci i   
         rachunkowo�ci rady rodziców. 

2.  �rodki   rady rodziców pochodz�cych z innych �ródeł ni� składka  rodzicielska mog� by�   
     wydatkowane na:  
                - dofinansowanie celów ustalonych w § 18, ust. 1. 

-  finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposa�enie pracowni lub   
    gabinetu przedmiotowego, doposa�enia szkoły w okre�lon� aparatur�, renowacj�   
    urz�dze� sportowo-rekreacyjnych, itp. 
-  finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla       
    wła�ciwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.  

3. Sposób wydatkowania �rodków celowych, darczy�ców mo�e by� zale�ny od �ycze� czy   
    wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacaj�ce �rodki na rzecz szkoły. W takim   
    przypadku  �rodki wydatkuje si� na cele wskazane przez ofiarodawców. 
                                                       

Rozdział VIII 
 

Obsługa finansowo - ksi�gowa  rady rodziców 
 

§ 19 
 
1. Obsług� finansowo-ksi�gow� �rodków rady rodziców, prowadzi skarbnik rady (ksi�gowy)  
    na podstawie umowy. Umow� zawiera w imieniu rady dyrektor szkoły. 
2. Zasady rachunkowo�ci oraz obieg dokumentów finansowych reguluj� odr�bne przepisy. 
3. Dokumenty ksi�gowe musz�  by�,  przed zaksi�gowaniem, sprawdzone przez skarbnika   
    pod wzgl�dem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod wzgl�dem   
    merytorycznym przez przewodnicz�cego rady i dyrektora szkoły. 
 

Rozdział IX 
 

Postanowienia ko�cowe 
 

§ 20 
 

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mog� by�  odwołani ze 
swych funkcji  przed upływem kadencji, je�li gremia, które dokonały  wyboru postanowi� ich 
odwoła�. Odwołanie dokonuje si� przez podj�cie  uchwały według procedury ustalonej w 
rodz. IV tego regulaminu. 
 

§ 21 
 

1. Rada rodziców posługuje si� piecz�ci� o tre�ci : „Rada Rodziców  Liceum    
    Ogólnokształc�cego w Słupcy”. 
2. Regulamin rady rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie   
    mo�e zosta� zmieniony. 
3 .   Regulamin Rady Rodziców obowi�zuje z dniem jego uchwalenia. 
 
Regulamin uchwalono na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształc�cego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w dniu.................................... 
                          /piecz��/    Przewodnicz�cy Rady Rodziców 


