Załącznik nr 2
do Statutu Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

REGULAMIN RADY RODZICÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH
Rozdział I. Postanowienie ogólne
§1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców ustalony jest na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Statutu szkoły.
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Rozdział II. Zakres i przedmiot działania Rady
§2
Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim
oraz organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§3
Siedzibą Rady Rodziców jest budynek szkoły ZSO w Wydminach przy ulicy Grunwaldzkiej 94
w Wydminach.
Rada Rodziców może podejmować działania poza siedzibą na rzecz uczniów.
Rozdział III. Wybory
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§4
Postanowienia ogólne
Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych oraz do Rady Rodziców zabezpiecza dyrektor
szkoły przy pomocy wychowawców poszczególnych oddziałów.
W zawiadomieniu rodziców o pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym dyrektor umieszcza
informację o przeprowadzeniu wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców.
Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły, nie później
jednak niż do 30 września każdego roku szkolnego.
W głosowaniu jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Zgłoszenia kandydata do rady może dokonać tylko rodzic obecny na zebraniu w dniu wyborów.
Kandydat do rady musi wyrazić osobiście zgodę na kandydowanie.
Wybory przeprowadza wychowawca klasy, a w szczególności:
1) przyjmuje zgłaszane kandydatury;
2) zarządza i przeprowadza głosowanie;
3) ustala i ogłasza wynik głosowania;
4) sporządza dokumentację z wyborów, którą przekazuje sekretarzowi Rady Rodziców.
§5
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyrobów do rad oddziałowych
Podczas pierwszego zebrania rodzice wybierają trzech przedstawicieli do rady oddziałowej (zwanej
trójką klasową).
Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
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Wybory kandydatów przeprowadza się głosując oddzielnie nad każdą zgłoszoną kandydaturą według
kolejności zgłoszeń. Każdy rodzic posiada maksymalnie trzy głosy dla wyboru spośród wszystkich
kandydatur.
Za wybranych uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
W przypadku braku możliwości ustalenia trzyosobowego składu rady oddziałowej z powodu
otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się kolejną turę głosowania
z udziałem tych kandydatów.
Wybrani członkowie rady oddziałowej wybierają spośród siebie przewodniczącego w głosowaniu
jawnym.
§6
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców
Podczas pierwszego zebrania rodzice wybierają jednego przedstawiciela do rady rodziców.
Wybory do Rady przeprowadza się w głosowaniu tajnym na kartach do głosowania.
Karty do głosowania przygotowuje wychowawca klasy.
Rodzic oddaje głos poprzez wpisanie na karcie do głosowania jednego nazwiska wybranego kandydata
spośród zgłoszonych.
Za wybranego uważa się kandydata, którzy uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku braku możliwości ustalenia przedstawiciela do Rady Rodziców z powodu otrzymania
przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się kolejną turę głosowania z udziałem
tych kandydatów.
Rozdział IV.
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Struktura wewnętrzna rady

Zadania i kompetencje rady oddziałowej
§7
Rada oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów danego oddziału.
Pracami rady oddziałowej kieruje jej przewodniczący.
Rada oddziałowa może występować z wnioskami do dyrektora szkoły i Rady Rodziców
oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
Rada oddziałowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.
Rada oddziałowa działa ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.
Rodzic może występować z wnioskiem o zebranie rodziców poza ustalonym planem.
Zebrania rodziców oddziału organizuje wychowawca.
Zebrania rodziców oddziału organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
szkolnym.
Rada oddziałowa na ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym składa sprawozdanie
ze swej działalności, które następnie przekazuje Radzie Rodziców.
§8
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu

Rada Rodziców
Szkół Ogólnokształcących
w Wydminach.
Rada Rodziców, w szczególności:
1) opiniuje dokumenty, plany i programy, harmonogramy, wnioski dotyczące działalności
szkoły przedstawiane przez dyrektora;
2) uchwala plan pracy i plan finansowy Rady na rok szkolny;
3) występuje z wnioskami, postulatami i stanowiskami we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej,
organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
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4) informuje na bieżąco rodziców o swej działalności, w szczególności o podjętych uchwałach
i decyzjach;
5) współpracuje z organami szkoły w sprawach istotnych dla uczniów i rodziców;
6) ustala zasady i zakres współpracy z innymi radami rodziców;
7) dokonuje wyboru przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców
stanowiących Zarząd Rady;
8) dokonuje wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej i jej członków;
9) wskazuje spośród swoich członków przedstawicieli do udziału w pracach organów
zewnętrznych stosując odpowiednio zapisy niniejszego regulaminu;
10) przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Rady.

Rozdział VI. Tryb pracy Rady Rodziców
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§9
Ogólne zasady działania Rady Rodziców
Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września każdego roku
szkolnego.
Pierwsze zebranie Rady Rodziców prowadzi dyrektor szkoły do czasu wyboru przewodniczącego
Rady Rodziców.
§ 10
Wyboru przewodniczącego Rada Rodziców dokonuje w głosowaniu jawnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może w głosowaniu zdecydować
o głosowaniu nad zgłoszonymi kandydaturami na przewodniczącego w trybie tajnym.
Przepisy § 4 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
Nowo wybrany przewodniczący prowadzi dalszy ciąg pierwszego zebrania Rady Rodziców.
Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym zastępcę przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika – członków Zarządu Rady. Do wyboru członków zarządu stosuje się
odpowiednio zapisy § 4 ust. 4-6.
§ 11
Zarząd złożony z wybranych przewodniczącego, jego zastępcy, skarbnika i sekretarza kieruje bieżącą
pracą Rady Rodziców.
Decyzje wiążące podejmuje Zarząd w wyniku głosowania przy minimalnym trzyosobowym składzie.
Zarząd Rady odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Zarząd składa na każdym zebraniu Rady sprawozdanie ze swej działalności prowadzonej miedzy
zebraniami.
§ 12
Komisja Rewizyjna działa w składzie trzyosobowym.
Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybierany bezpośrednio przez ogół zebrania Rady
Rodziców.
Do wyboru członków komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio zapisy § 4 ust. 4-6 i § 5 ust. 1-4.

§ 13
Zasady działania organów Rady Rodziców
1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy w szczególności:
1) organizacja zebrań rady Rodziców, polegająca na przygotowaniu projektu porządku obrad
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i projektów uchwał i wniosków oraz skutecznym powiadomieniu członków o terminie, miejscu
i porządku obrad zebrania na 7 dni wcześniej;
2) prowadzenie obrad Rady oraz Zarządu;
3) opracowanie projektu planu pracy oraz planu finansowego Rady na daną kadencję;
4) wykonywanie uchwał i realizacja wniosków Rady.
2.
Zastępca przewodniczącego realizuje kompetencje i obowiązki przewodniczącego podczas jego
nieobecności lub na jego wniosek.
3. Do zadań sekretarza należy w szczególności organizowanie i dokumentowanie prac Rady i Zarządu.
4. Do zadań skarbnika należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady;
2) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości.
5. Rada Rodziców na wniosek Zarządu może powierzyć prowadzenie obsługi księgowej i finansowej osobie
lub podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Powierzenie dotyczy
przekazania obowiązków oraz przeniesienia odpowiedzialności na wskazany podmiot lub osobę.
6. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności Rady, Zarządu, a w szczególności gospodarki
finansowej prowadzonej przez Radę i jej organy.
7. Komisja rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.
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§ 14
Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach społecznie na zasadach dobrowolności.
Członek Rady ma prawo zrezygnować z prac w Radzie skutecznie zawiadamiając o tym fakcie
Przewodniczącego Rady.
Uzupełnienia składu Rady dokonuje zebranie rodziców oddziału w trybie § 5.
Członek Rady Rodziców ma prawo:
1) czynnego udziału w zebraniach Rady;
2) zgłaszania wniosków i projektów uchwał;
3) uzyskania pełnej informacji o sprawach dotyczących działalności szkoły.
Członek Rady ma obowiązek:
1) przestrzegania uchwał i postanowień Rady;
2) czynnego uczestnictwa w zebraniach;
3) informowania reprezentowanych rodziców oddziału o działaniach i planach Rady.
§ 15
Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub zastępca przez niego upoważniony.
Zebranie realizuje porządek zatwierdzony na początku zebrania.
Zmiany do porządku obrad mogą być wprowadzane tylko przed jego ostatecznym zatwierdzeniem
w głosowaniu. Zmiany do porządku obrad może zgłosić każdy członek Rady.
W zebraniu Rady Rodziców mogą uczestniczyć zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane
pracami Rady. Goście zaproszeni oraz inne osoby obecne na zebraniu Rady mogą zabierać głos
tylko i wyłącznie każdorazowo na wniosek członka Rady obecnego na obradach, bez prawa udziału
w głosowaniu.
§ 16
Tryb podejmowania decyzji
Rada Rodziców jako organ kolegialny podejmuje decyzje w wyniku głosowania w formie uchwał.
Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Dla ważności obrad Rady oraz podejmowanych rozstrzygnięć wymagane jest kworum – co najmniej
30% obecnych członków Rady.
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Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
w trybie tajnym.
Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna na kartach do głosowania.
§ 17
Dokumentowanie prac Rady
Dokumentację Rady prowadzi sekretarz.
Sekretarz prowadzi:
1) Rejestr pism przychodzących;
2) Rejestr pism wychodzących;
3) Rejestr uchwał Rady Rodziców;
4) Rejestr protokołów z zebrań Rady Rodziców;
5) Rejestr protokołów z posiedzeń Zarządu Rady.
Uchwały Rady numerowane są według kolejności podejmowania w danym roku szkolnym i opatrzone
kolejną cyfrą rzymską łamaną przez rok szkolny od 1 września każdego roku.
Numery protokołów nadawane są według kolejności odbytych zebrań i opatrywane cyfrą arabską
łamaną przez rok szkolny począwszy od 1 września każdego roku.
Pisma przychodzące rejestrowane są chronologicznie według daty wpływu oraz numerowane
i dekretowane przez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną w sposób rozstrzygający
o sposobie załatwienia pisma.
Pisma wychodzące numerowe są chronologicznie w danym roku szkolnym i opatrzone symbolem RR
według wzoru RR.00.2014/2015.
Pisma wychodzące podpisuje przewodniczący Rady lub upoważniony członek Zarządu.
Za dokumentację odpowiada Przewodniczący Rady i Sekretarz solidarnie.
Kompletną dokumentację po zakończonej kadencji Przewodniczący wraz z Sekretarzem przekazuje
protokolarnie osobom nowo wybranym na te funkcje. W przypadku braku wybranych nowych osób
dokumentację przekazuje do depozytu dyrektorowi szkoły za potwierdzeniem.
§ 18
Obsługę techniczną i administracyjną prac Rady Rodziców zapewnia dyrektor szkoły,
w tym bezpieczne i zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich przechowywanie dokumentacji Rady.
Proponowany przez dyrektora szkoły sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji Rady
akceptuje sekretarz Rady i Przewodniczący.
Udostępnianie dokumentacji Rady odbywa się każdorazowo w obecności sekretarza
lub Przewodniczącego albo upoważnionej przez nich osoby.
Dyrektor szkoły zapewnia udostępnianie na stronie internetowej szkoły informacji Rady
o jej działalności.
Rozdział X Zasady wydatkowania funduszy
§ 19

Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić z:
1) dobrowolnych wpłat rodziców;
2) dobrowolnych wpłat dobroczyńców;
3) prowadzonej przez radę działalności odpłatnej nienastawionej na zysk;
4) innych źródeł.
2. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
1) poprawę bazy lokalowej i wyposażenia szkoły;
2) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
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3) uroczystości szkolne o charakterze patriotycznym, sportowymi na rzecz uczniów , organizowane
z udziałem rodziców;
4) nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia;
5) obsługę finansową i administracyjną Rady.
Do dysponowania środkami finansowymi Rady upoważnionych jest dwóch członków zarządu
działających łącznie.
Dokumenty finansowe zatwierdza, merytorycznie uzasadnia poniesienie wydatku oraz akceptuje
do wypłaty przewodniczący lub upoważniony członek zarządu. Skarbnik lub osoba, której powierzono
prowadzenie obsługi księgowej, potwierdza na dokumencie jego prawidłowość w zakresie
rachunkowości oraz zgodności z zatwierdzonym planem finansowym.
Wnioski o przyznanie środków składane do Rady na cele określone w ust. 2 winny mieć uzasadnienie.
Wnioski bez uzasadnienia nie podlegają rozpatrzeniu.
Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 mogą do Rady występować:
1) dyrektor szkoły;
2) wychowawcy klas;
3) pedagog i logopeda szkolny;
4) rady oddziałowe;
5) samorząd uczniowski;
6) członkowie Rady.
§ 20
Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę planie finansowym
na dany rok szkolny. Każdy plan musi być zrównoważony po stronie wpływów i wydatków.
W trakcie roku szkolnego Rada może na uzasadniony wniosek wprowadzać zmiany w zatwierdzonym
planie wydatków z zachowaniem zasady równowagi wpływów i wydatków.
Nadwyżka środków finansowych z danego roku szkolnego jest dysponowana przez Radę w planie
finansowym na kolejny rok szkolny.
§ 21
Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym skarbnik przedstawia sprawozdanie
finansowe za dany rok szkolny.
Rada Rodziców zatwierdza przedstawione sprawozdanie w formie uchwały.
Rozdział XI Postanowienia końcowe
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§ 22
Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane przy zachowaniu trybu dla jego uchwalenia.
Traci moc Regulamin Rady Rodziców uchwalony w 1 września 2014 roku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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