REGULAMIN RADY RODZICÓW
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Stargardzie

Podstawa prawna:
Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami).
§ 1.
Reprezentacja rodziców uczniów przyjmuje nazwę Rady Rodziców.
§ 2.
Cele i zadania Rady Rodziców:
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także
wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także
ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole
i w klasie,
b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
i jego postępów lub trudności,
c) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
4) określenia struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
§ 3.
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców:
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców
klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z trzech
osób, tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika.
3. Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
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4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:
1) prezydium Rady Rodziców,
2) komisję rewizyjną,
5. Prezydium Rady Rodziców składa się z pięciu członków reprezentujących wszystkie
poziomy klas: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz dwóch
członków. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym
posiedzeniu.
6. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji wybierają
przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu.
7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze
spośród członków i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza
szkoły – dla wykonania określonych zadań.
8. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa dwa lata, począwszy od miesiąca września
do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
9. Członkowie Rady rodziców z klas programowo najwyższych zostają zastąpieni przez
wybranych członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.
§ 4.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne:
1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
regulaminowego składu organu.
2. Listę uczestników posiedzenia Rady Rodziców oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz
Rady lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz i jego
prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium Rady.
§ 5.
Wybory do organów Rady Rodziców:
1. Wybory do Klasowych Rad Rodziców, Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców
i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych
dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie
mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów prawomocnego
zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie na kandydatów, którzy
otrzymali równą ilość głosów.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim
posiedzeniu.
§ 6.
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów:
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż
dwa razy w roku szkolnym.
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2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek
Klasowej Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, złożony do
prezydium.
3. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są organizowane w zależności od potrzeb. Na
zebrania prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły i inne osoby. Posiedzenia te są
protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady
Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek
prezydium Rady Rodziców.
Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady
Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
5. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców
wynikające z potrzeb realizacji konkretnych zadań są ustalane oddzielnie.
6. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy wychowawcy klasy
lub Klasowej Rady Rodziców.
7. Liczba tych zebrań nie może być jednak mniejsza niż trzy w roku szkolnym.
§ 7.
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły
z następujących źródeł:
1) ze składek rodziców,
2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się
prezydium Rady Rodziców.
2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preleminarza
wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez
prezydium Rady Rodziców.
§ 8.
Ramowy preleminarz wydatków Rady Rodziców:
1. Środki pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:
1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Patrona
Szkoły, Święto Sportu Szkoły, finały szkolnych konkursów przedmiotowych,
sportowych, itp.,
2) klasy I i II otrzymują do swojej dyspozycji 10%, a klasy III 25% wpłaconej sumy
z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów oraz
inne cele ustalone przez klasę wspólnie z wychowawcą,
3) pokrycie kosztów delegacji uczniów biorących udział w olimpiadach lub konkursach –
eliminacje wojewódzkie, okręgowe lub ogólnopolskie,
4) zakup książek, pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego w ustalonej wysokości,
5) pokrycie kosztów drobnych remontów i napraw oraz zakup materiałów do ich
przeprowadzenia,
6) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości
Rady Rodziców,
7) inne.
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§ 9.
Obsługa księgowo-rachunkowa finansów Rady Rodziców.
Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców, prowadzenie księgowości oraz
obsługę rachunkową użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem
powierza się kompetentnej osobie.
2. Bezpośredni nadzór nad praca osoby prowadzącej obsługę księgowo-rachunkową pełni
przewodniczący komisji rewizyjnej.
3. Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w
celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
1.

§ 10.
Postanowienia końcowe:
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców
zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowo Dyrektora Szkoły.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień
ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.
3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego
z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej, Rada Rodziców może złożyć
pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły, a w razie
a w razie nieudzielenia
wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie - prezydium Rady Rodziców ma prawo
zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
4. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie
komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli
gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
5. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:
Rada Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. A. Mickiewicza
ul. Staszica 2
73-110 Stargard
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