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 Regulamin Rady Rodziców został opracowany na podstawie art.53,ust.4ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. Zm.), ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 

r. , Nr 80, poz.542). 

 Statut Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1  

 

1. Rada Rodziców Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, zwana dalej 

Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły. 

2.  Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym w realizacji zadań z 

Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,  

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

  regulaminu. 

4.    Rada Rodziców liczy tylu członków ile jest oddziałów w szkole. 

5.  Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady 

na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w kolejnym roku szkolnym. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Rady Rodziców 

§ 2 

 

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez 

podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i 

niniejszego regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w 

pracy na rzecz dobra uczniów. 

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczo wychowawczej 

funkcji szkoły. 

3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej 

pracy, 

 wspieranie działalności samorządu szkolnego, 

 pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz 

rozwoju szkoły, 

 formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz 

Statutu szkoły, 

 finansowe i organizacyjne wsparcie działalności statutowej szkoły, 

 zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie 

i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, stanowiska w sprawach 

związanych z działalnością szkoły, 

 uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 

4. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia 

poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz kultury życia 

szkoły. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  
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Rozdział III 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych 

§ 3 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców  jest zebranie rodziców 

uczniów danej klasy. 

2. Zebranie rodziców wybiera w głosowaniu tajnym radę klasową, a następnie spośród 

wybranych członków rady klasowej jej przewodniczącego i jednego przedstawiciela do 

Rady Rodziców. 

3. W skład Rady Klasowej  może wchodzić co najmniej 3 osoby. 

4. Kandydatów do Rady Klasowej może zgłosić każdy z rodziców uczniów danej klasy 

uczestniczący w zebraniu rodziców. Zgłoszeni kandydaci muszą  potwierdzić ustnie 

swoją zgodę na kandydowanie. 

5. Jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego rady klasowej i przedstawiciela 

rady klasowej w Radzie Rodziców. 

6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

7. Do Rady Klasowej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów 

w wyborach.   

8. Zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.  

9. Dla przeprowadzenia wyborów wybiera się, trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład 

której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej. 

10. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do 

głosowania, rozdaje je rodzicom, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, 

oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z 

przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów. 

11. O zebraniach rodziców uczniów danej klasy, rodzice powiadamiani są na pierwszym 

zebraniu rodziców, zmiana terminu zebrania rodziców możliwa jest w uzasadnionych 

przypadkach, informacje te umieszcza się na stronie WWW szkoły. 

12. Aby zapewnić dwustronny i optymalny przepływ informacji powołuje się szkolnego 

koordynatora Rady Rodziców z ramienia Rady Pedagogicznej. 

 

§ 4 
1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, koordynator 

Rady Rodziców z ramienia Rady Pedagogicznej, którego powołuje Dyrektor Szkoły. 

2. Rada na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym : 

 Prezydium Rady, 

 Komisję Rewizyjna Rady, 

3. W skład  prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada wchodzą: 

 Przewodniczący Rady Rodziców, 

 Wiceprzewodniczący Rady Rodziców, 

 Sekretarz, 

 Członek, 

4. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

 Sekretarz Komisji rewizyjnej, 

 1 członek. 

§ 5 

1. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac,  

a w szczególności: 

 dostosowanie ich do konkretnych potrzeb szkoły,  

 dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Rady, 

 współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców,  

 zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, 

 kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą, 
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 przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. 

 czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad 

prawidłowym, celowym, gospodarczym, oszczędnym oraz zgodnym 

z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywanie wydatków, 

 opracowanie, w porozumieniu z członkami Rady, projektów planów finansowych, 

czuwanie nad prawidłową ich realizacją, 

 sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo – kasowych pod względem formalno – 

rachunkowym, 

 Składanie sprawozdań z działalności finansowo – gospodarczej oraz z wykonywania 

planów finansowych. 

§ 6 

1. Rada działa poprzez zebrania. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania 

zawiadamia się członków Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 

2. W uzasadnionych przypadkach może być zwoływane zebranie nadzwyczajne po 

zawiadomieniu członków rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 

3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 

poszczególnych Rad Klasowych lub dyrektora. 

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

połowy liczby ich członków.  

5. Rada, dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie 

protokołu. 

6. Protokół i uchwały, zatwierdzane są przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje 

osoba protokołująca i Przewodnicząca Rady. 

7. Rada Rodziców raz w roku na ogólnym zebraniu rodziców, składa sprawozdanie ze 

swojej działalności. 

8. W zebraniach Rady, mogą brać udział z głosem doradczym, zaproszone osoby. 

 

Rozdział IV 

 Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów. 

§ 7 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców 

uczniów Szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

 występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz 

pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i sprawującego nadzór 

nad Szkołą, 

 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły, 

i programu profilaktyki, 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania, 

 opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie,  

 udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (dwa razy w roku szkolnym), 

 udział w tworzeniu strategii rozwoju Szkoły, 

 występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli, 

 opiniowanie oceny dorobku nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, 

mianowanego i dyplomowanego, 

 wybór swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Szkoły, 

 wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których 

przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły, 

 gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 

 uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły, 

 zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady, 
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§ 8 

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady między jej zebraniami,  

2. Do podstawowych zadań Rady należy: 

 bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką 

finansową rady, 

 realizacja preliminarza Rady, 

 wykonywanie uchwał Rady, 

 koordynowanie prac Rad Klasowych, 

3. Prezydium reprezentuję Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec dyrektora i innych 

organów Szkoły oraz na zewnątrz.  

4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj 

członkowie Prezydium: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz lub członek. 

5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.  

 

Rozdział V 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§ 9 

1. Źródłem funduszy Rady są: 

 dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób 

prawnych, 

 dochody z innych źródeł, 

 Jeżeli w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie 

i kolejne dziecko ustala się na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Rodziców, 

 Z Funduszu rady Rodziców nie korzystają uczniowie, którzy nie opłacają składki 

Rady rodziców. 

2. Fundusze, o których mowa w pkt. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów 

statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie 

realizacji zadań podstawy programowej, programu wychowawczego, programu 

profilaktycznego i opieki nad uczniami. 

3. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

 Dyrektor, 

 Rada pedagogiczna, 

 Rada Rodziców, 
 Wychowawcy klas, 

 Samorząd uczniowski. 

4. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców: 

 zapomogi losowe – dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 

 nagrody na koniec roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów, nagród dla laureatów 

konkursów, olimpiad oraz upominków dla uczestników biorących udział w promocji 

kierunków kształcenia w środowisku; 

 dofinansowanie do wynajmu obiektów sportowych, na zajęcia wychowania fizycznego, 

 dofinansowanie do wycieczek szkolnych, edukacyjnych i dydaktycznych, 

 dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym: koncerty, przedstawienia teatralne, 

 wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły poprzez poprawę bazy materialnej, 

 dofinansowanie działalności promocyjnej Szkoły i kierunków kształcenia w środowisku 

lokalnym, 

 wydatki  dotyczące działalności rady. 

5. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania 

środkami społecznym. 

6. Środki pieniężne Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na rachunku 

bankowym. Przy podejmowaniu gotówki z rachunku bankowego obowiązują dwa podpisy:  

koordynatora rady rodziców z ramienia rady pedagogicznej oraz jednego przedstawiciela 

Rady Rodziców. 
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Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

 

1. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej o treści: 

Rada Rodziców 

przy Zespole Szkół Medycznych 

Im. Janusza Korczaka  

W Prudniku 

 

2. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu prezydium Rady Rodziców 

upoważniony jest przewodniczący Rady Rodziców bądź jego zastępca. 

3. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę  Rodziców Szkoły.  

Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na 

zebraniu członków Rady Rodziców. 

4. Propozycje zmian w Regulaminie mogą być zgłoszone przez: 

 Prezydium Rady Rodziców, 

 Klasowe Rady Rodziców, 

 Dyrektora szkoły. 

5. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady 

Rodziców, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie po 

przeprowadzeniu wyborczych zebrań klasowych rodziców.  

 

§ 11 
1. Traci moc dotychczasowy regulamin Rady Rodziców z dnia 30.09. 2012 r. 

 

§ 22 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2015 r. 

 

 

 

 

 

Regulamin opracowała:  

Rada Rodziców 

Regulamin zatwierdzono  

decyzją Rady Pedagogicznej 

z  dnia 20.04.2015 


