
   Załącznik nr 1  
                                                                          do Uchwały Nr 3/2018/2019                                                                      
          z dnia 10 stycznia 2019 r. 

         Rady Rodziców II LO im. J.Korczaka 
         w Wieluniu 
         w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 
 

 
 

Regulamin Rady Rodziców 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu 

 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie 

przepisów:  

Ustawa z dn. 14.12.2016  Prawo Oświatowe (Dz. U.2018, poz.996 tj.) 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to  

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu. 

2. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia Rada, rozumie się przez to Radę Rodziców 

działającą przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Wieluniu. 

 3.Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do 

Szkoły. 

 4. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem 

 II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań statutowych 

Szkoły. 

Rozdział  II 

Zakres i przedmiot działania 

§ 2 

1.Terenem działania Rady jest zarówno budynek Szkoły, w którym mieści się siedziba Rady 

jak również wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów                  

i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi Szkoły, reprezentowaniem jej oraz 

podejmowaniem decyzji związanych ze Szkołą. 



2. Rada prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu 

wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia Szkoły, 

zapewnienia warunków bytowych uczniów i pomocy materialnej. 

3.Rada współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów Szkoły, jest ich reprezentantem 

wobec Dyrekcji Szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu 

nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej Szkole. 

4.Rada prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy     

i rocznego planu wpływów i wydatków. 

 

Rozdział III 

Cele i zadania  Rady Rodziców 

§ 3. 

1.Podstawowym celem Rady jest: 

1) wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami  

II LO im. J. Korczaka w Wieluniu. 

2) 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.  

§ 4. 

1.Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły i uczniów,  

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 

stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły Dyrektorowi i innym organom 

Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,  

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz 

statutu, 

 4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,  

5) podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla Szkoły,  

6) pozyskanie zakładów, instytucji do współpracy ze Szkołą szczególnie w kierunku przyjęcia 

patronatu nad jej działalnością, 

7) współpracę z organizacjami społecznymi działającymi w środowisku ukierunkowując 

współpracę na propagowanie zadań i efektów osiąganych przez Szkołę, 

8) organizowanie działań na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w rodzinie, Szkole 



   i środowisku lokalnym, 

9) współdziałanie w programowaniu pracy Szkoły oraz w planowaniu wydatków finansowych 

Szkoły. 

Rozdział IV 

Kompetencje Rady Rodziców 

§ 5. 

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności. 
2. Występuje do Dyrektora  oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach 

dotyczących Szkoły.  

§ 6. 

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania, 

4) opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, w szczególności organizację harcerską, 

5) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich 

 o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, 

6) występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju, 

7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli, 

8) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły, 

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

przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły, 

10) opiniowanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli:  

a) zestawu  podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata szkolne,  

b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym, 

11) opiniowanie wprowadzenie przez Dyrektora za zgodą  organu prowadzącego 

dodatkowych zajęć edukacyjnych,  



12) wybór  przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 

13) uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian, 

14) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez 

Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie, 

15) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły. 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

Rozdział V 

Tryb przeprowadzania wyborów oraz wewnętrzna struktura Rady  Rodziców 

§ 7 

1.Zebranie rodziców danego oddziału wybiera spośród siebie, w tajnym głosowaniu, trzech 

przedstawicieli do Rady oddziałowej tj. Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, w tym 

przedstawiciela do Rady. 

2. Rada oddziałowa występuje w imieniu ogółu rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec 

Dyrektora i innych organów Szkoły.  

3. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok. 

4. Do zadań Rady oddziałowej należy w szczególności:  

1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału 

szkolnego,  

2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału 

szkolnego wobec organów Szkoły, 

 3) występowanie z wnioskami do Rady, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz 

oceny pracy, dorobku zawodowego nauczycieli  

4) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady, a także o 

wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,  

5. Pracami Rady oddziałowej kieruje jej Przewodniczący.  

6. Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów szkolnych odbywają się wg przyjętego 

harmonogramu pracy Szkoły, a także z inicjatywy wychowawcy oddziału szkolnego lub 

rodziców.  



§ 8 

1.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad oddziałowych. 

2. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

§ 9 

1.Rada Rodziców na swym pierwszym zebraniu wybiera w głosowaniu jawnym: 

   1) Prezydium Rady Rodziców  

   2) Komisję Rewizyjną 

2.Kandydatów do Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej, za ich zgodą, zgłaszają 

przedstawiciele Rad oddziałowych uczestniczący w zebraniu. 

3. Wybór następuje zwykłą większością głosów, uprawnionych do głosowania przedstawicieli 

Rad oddziałowych.  

4. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie 

rozstrzyga zebranie Rady.  

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela Rady oddziałowej, Prezydium, 

Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające.  

6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu 

ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców. 

7. Skład Rady w każdym roku może być uzupełniony o osoby zgłaszające akces do 

współpracy oraz rodziców uczniów z klas pierwszych rozpoczynających naukę w szkole. 

8.Zebrania Rady odbywają się co najmniej jeden raz w roku szkolnym i są zwoływane przez 

Prezydium Rady. Z uwagi na potrzeby Szkoły w celu podjęcia ważnych uchwał lub 

przekonsultowania decyzji zebrania Rady mogą być zwoływane częściej oraz także na 

wniosek Dyrektora.  

9.Rada ustala liczbę sekcji lub komisji w zależności od potrzeb. 

 

 

Rozdział VI 

Zasady działania Rady Rodziców 

§ 10 

1.Rada działa poprzez zebrania i podejmowane uchwały.  

2. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w Księdze Protokołów Rady Rodziców.  

1) Protokół zawiera:  

a. numer kolejny protokołu,  



b. datę posiedzenia,  

c. listę osób obecnych na posiedzeniu,  

d. porządek obrad,  

e. informację w sprawie powziętych uchwał,  

f. przebieg dyskusji. 

 2) Do protokołu załącza się w szczególności:  

a. uchwały,  

b. wyniki głosowań nad uchwałami oraz wnioskami, które nie uzyskały większości głosów,  

c. pisma kierowane do Rady.  

3.Księga Protokołów z posiedzeń Rady przechowywana jest w sekretariacie  Szkoły. 

4.Za sporządzenie  protokołu z posiedzenia odpowiada Sekretarz. 

5.Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba 
protokołująca i Przewodniczący. 
6. Zebrania Rady (pierwsze zebranie odbywa się nie później niż do końca października 

każdego roku)  zwołuje jej Przewodniczący.  

7. O terminie i miejscu zebrania zawiadamia członków Rady Przewodniczący lub osoba przez 

niego upoważniona.  

8. Nadzwyczajne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący: z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek poszczególnych Rad oddziałowych lub Dyrektora. 

9. W pracy Rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego. 

10.Rada może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby po uprzednim 

uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

11.W posiedzeniu Rady oraz jego organów i władz bierze udział Dyrektor Szkoły lub 

wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.  

 

 

Rozdział VII 

Tryb podejmowania uchwał. 

§ 11 

1.Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.  

2.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

jej członków. 



3.Przy podejmowaniu uchwał głos Dyrektora Szkoły lub jego przedstawicieli jest głosem 

tylko doradczym. 

4.Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Protokołów Rady Rodziców. 

5.Do Księgi mają wgląd Dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów. 

6.Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów szkoły. 

7.Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne. 

8.W wypadkach podjęcia uchwały przez Radę sprzecznej z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, Dyrektor może zawiesić jej wykonanie. 

9.Dyrektor Szkoły w terminie siedmiu dni powinien uzgodnić  z Radą dalszy tok 

postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

10.Tok postępowania może zostać uzgodniony  z Prezydium Rady, o ile waga sprawy 

  i terminy nie pozwalają na odwlekanie załatwienia jej do czasu zwołania zebrania 

plenarnego Rady. 

11.Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca  
i Przewodniczący. 
 

 

Rozdział VIII 

Zadania i uprawnienia Prezydium Rady Rodziców 

§12 

1.Prezydium Rady po ukonstytuowaniu się wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, Skarbnika. 

2.Spotkania Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb.  

3.Uchwały Prezydium w okresach miedzy zebraniami Rady są obowiązujące dla wszystkich 

rodziców. 

4.Prezydium składa sprawozdanie całej Radzie z działalności za dany okres, przedkłada do 

zatwierdzenia plan pracy i preliminarz wydatków. Rada przez podjęcie uchwały aprobuje 

prace Prezydium albo też odwołuje Prezydium w całym składzie lub niektórych członków. 

5.Prezydium Rady wykonuje następujące zadania: 

1) przygotowuje do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez zebranie projekty planu pracy oraz 

preliminarz wydatków, 

2) zwołuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zebranie ogólne rodziców w klasach 

ustalając termin i porządek zebrania, 



3) podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady w okresie 

miedzy zebraniami ogólnymi, 

4) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

5) współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną w zakresie doskonalenia 

organizacji pracy Szkoły, uczniów i rodziców, angażując rodziców do czynnego udziału w 

realizacji programu nauczania, wychowania i opieki. 

6.Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych 

organów Szkoły oraz na zewnątrz. 

 
 

Rozdział IX 
Zadania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej 

§13 

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium. 

2. Ustala się skład Komisji Rewizyjnej w liczbie, co najmniej trzech osób. 

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

4.Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności finansowej 

Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 

5.Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole z działalności Rady i jej agend,           

 a wnioski z kontroli przedkłada na plenarnym zebraniu Rady. 

 

Rozdział X 

Fundusze Rady Rodziców 

§14 

1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły. 

2.Fundusze przeznaczone są w szczególności na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym 

szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu 

wychowawczo- profilaktycznego  i opieki nad uczniami. 

3.Źródłem funduszy Rady są: 

1. dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób 

prawnych, 

2. dotacje, 

3. dochody z innych źródeł. 

4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 



1. Dyrektor 

2. Rada Pedagogiczna 

3. Wychowawcy klas 

4. Rady Oddziałowe 

5. Samorząd Uczniowski. 
 

§15 

1. Gospodarka finansowa opiera się na zatwierdzonym przez Radę planie finansowym – 

preliminarzu wydatków. 

2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być dokonane na podstawie 

uchwały Prezydium po stwierdzeniu ważnego interesu Szkoły. 

 

§16 

1. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

2. Wydatki Rady mogą być finansowane po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady                 

i opinii Dyrektora Szkoły, o ile wynika ona z potrzeb Szkoły. 

3. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane 

przez członka Prezydium. 

4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

 

§17 

1. Dokumentację księgowo – finansową Rady prowadzi wybrany przez Radę pracownik 

Szkoły.  

2. Wysokość oraz zasady wynagradzania ustala Prezydium Rady. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

§18 

Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia               

 i zatwierdzenia. 

§19 

Sprawy sporne między Radą Rodziców a Dyrektorem Szkoły przekazywane są do organu 

nadzorującego szkołę. 



§20 

Regulamin Rady Rodziców znajduje się do wglądu uczniów i ich rodziców 

w pomieszczeniu biblioteki szkolnej i na stronie internetowej Szkoły. 

§21 

Rada używa pieczęci podłużnej  

„Rada Rodziców 

 przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka 

98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6 

NIP 832-18-11-410” 

 
§22 

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
 

§23 

 Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym w dniu 10 stycznia 2019 roku.  

 

 

 


