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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/2/2015 
        Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Bohaterów 

Września 1939 r. w Czastarach z dnia 07 października 2009 r.   
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego   

Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół 
im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach   

 
 
 
 

Regulamin Rady Rodziców 
Zespołu  Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. 

w Czastarach 
 
 

(tekst jednolity) 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Czastarach, zwana dalej Radą Rodziców, działa na podstawie artykułów 
53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz. U.  z 2003 r. Nr 137 poz. 1304; Dz. U.  
z 2004 r.  Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 
poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 
1020, Nr 131 poz. 1091 i Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 
2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 
2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, 
Nr 181 poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Nr 70,  poz.416, Nr 145, poz.917; Dz. 
U. z 2008r. Nr 216, poz. 1370,  Nr 145, poz. 917; Dz. U. z 2009r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. .206, Nr 56, poz.458, Nr 56, poz. 458) oraz § 11 
Statutu Zespołu Szkół w Czastarach uchwalonego w dniu 30 marca 2004 
uchwałą Rady Gminy Czastary Nr XII/69/2004. 
 

§ 1 
 

Rada Rodziców jest jednocześnie reprezentantem rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej w Czastarach i Publicznego Gimnazjum 
w Czastarach oraz Filii Zespołu Szkół w Kątach Walichnowskich 
tworzących Zespół Szkół w Czastarach imieniem Bohaterów Września 
1939 r. 
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§ 2 
 

Siedzibą Rady Rodziców jest budynek Zespołu Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Czastarach, mieszczący się przy ul. Szkolnej 4, 98-410 
Czastary. 

§ 3 
 

Rada Rodziców jest organem społecznym i samorządnym, 
współdziałającym z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim, oraz innymi organizacjami i  instytucjami, wspierającymi 
realizację statutowych zadań Zespołu.  
 

§ 4 
 

Regulamin określa podstawowe zasady działania Rady Rodziców. 
 
 

§ 5 
 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się w przeddzień 
odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak 
niż do 30 września nowego roku szkolnego.  
 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół 
w Czastarach imieniem Bohaterów Września 1939 r. 

2. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Czastarach 
imieniem Bohaterów Września 1939 r. 

3. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć grupę 
przedstawicieli rodziców danego oddziału szkolnego (klasy) . 

4. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć  Radę Rodziców 
Zespołu Szkół w Czastarach imieniem Bohaterów Września 1939 r.   

5. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Rady Rodziców. 
 

ROZDZIAŁ II  
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH  I  RADY RODZICÓW 

 
§ 6 

 
1. Rodzice uczniów Szkoły wybierają swoich przedstawicieli do Rad 

Oddziałowych w następujący sposób: 
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1)  w terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu, 
każdego nowego roku szkolnego, pierwsze zebrania klasowe 
rodziców uczniów Szkoły, 

2) Na zebraniach klasowych, rodzice każdej klasy, wybierają Rady 
Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego 
oddziału. W klasach liczących 5 lub mniej uczniów, do Rady 
Oddziałowej wybierany jest jeden rodzic,  który  staje się 
jednocześnie reprezentantem do Rady Rodziców  o którym mowa 
w pkt.6 niniejszego paragrafu. 

3) W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje 
jeden rodzic. 

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale, część zebrania 
poświęconą wyborom Rady Oddziałowej. Osoby uczestniczące 
w spotkaniu ze swego grona wybierają w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów trzech przedstawicieli do Rady 
Oddziałowej, po wcześniejszym uzyskaniu ich zgody 
na kandydowanie. 

a) Spośród Oddziałowej Rady wybiera się jednego reprezentanta 
do Rady Rodziców.   

5) Wybrany do reprezentowania Klasy na forum Rady Rodziców 
rodzic może reprezentować tylko jedną klasę. 

 
2. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, w danym roku 

szkolnym, w terminie ustalonym przez Dyrektora,  nie później niż, 
w ciągu 30 dni, od dnia wyborów Rad Oddziałowych, wybiera ze swego 
grona w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 
przewodniczącego oraz protokolanta zebrania. 
1) Do zadań przewodniczącego zebrania należy:  

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Zarządu  oraz Komisji 
Rewizyjnej, 

b) przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
c) nadzorowanie przebiegu głosowania 

2) Do zadań protokolanta należy sporządzenie protokołu. Protokół 
winien być podpisany przez protokolanta oraz przewodniczącego 
zebrania. 
3) Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przeprowadza 
dwuosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana, w głosowaniu jawnym, 
spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby 
kandydujące do Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej.  
4) Wybory do Zarządu  oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w:  
głosowaniu tajnym:  

a) Przewodniczącego Rady Rodziców, 
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       oraz w głosowaniu jawnym: 
b) Pozostałych członków Zarządu, w ilości nie większej niż 5 osób, 

w tym obligatoryjnie: Zastępcę przewodniczącego, Sekretarza, 
Skarbnika.  

c) trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. 
5) Łączenie członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jest 

niedopuszczalne. 
 

3.  Przewodniczący Rady Rodziców, wraz z wybranymi osobami tworzą 
Zarząd Rady Rodziców, podział obowiązków Zarząd ustala 
wewnętrznie.  
 

4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi jej przewodniczący 
oraz dwóch członków. 
  
 

ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ 

PRACY 
 

§ 7 
 

  1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców, 
zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady Rodziców, reprezentuje Radę 
Rodziców na zewnątrz. 
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki 

przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
  3. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady 
Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń. 
  4. Skarbnik Rady Rodziców  odpowiada za prawidłową gospodarkę 
finansową funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców. 
 

§ 8 
 

1.    Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa 
w przypadku: 
a) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono 

z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę, 
b) przeniesienia dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, 

w którym to przeniesienie nastąpiło, 
c) zrzeczenia się członkostwa.  

2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w lit. od a) 
do c) potwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Oddziałowa 
po otrzymaniu pisemnej informacji od Dyrektora. 
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3. Uzupełnienie składu Rady Rodziców i Rady Oddziałowej następuje 
w trybie określonym w § 6 . 
 

§ 9 
 

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz 
na 6 miesięcy. 

2. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący, 
powiadamiając członków Rady Rodziców, co najmniej 2 dni przed 
terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie 
pilnym, bez zachowania 2-dniowego terminu.  

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców 
w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed zebraniem. 

4. W przypadku spotkań Zarządu Rady dopuszcza się, w wyjątkowych 
sytuacjach, do komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii typu telefonia komórkowa, komunikatory  internetowe. 
Po tego typu spotkaniu obowiązuje sporządzenie notatki służbowej 
dotyczącej omawianej sprawy.   

5. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane 
z inicjatywy 1/3 składu Rady Rodziców oraz na  pisemny wniosek  
Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego 
z zachowaniem terminów o których mowa w ust. 2. 

 
 

§ 10 
 

1. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać również udział osoby 
zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 
Zarządu. 

2. Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co 
najmniej połowa członków Rady Rodziców. 

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza, 
a w przypadku jego nieobecności przez członka Rady Rodziców 
wyznaczonego przez Przewodniczącego. Załącznikiem do protokołu 
jest lista obecności osób uczestniczących w spotkaniu. 

4. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał 
podejmowanych w głosowaniu jawnym. Uchwałę uznaje się 
za przyjętą, jeżeli została przegłosowana zwykłą większością głosów 
członków Rady. 
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ROZDZIAŁ IV 
CELE,  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW  RADY 

 
§ 11 

 
1.Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej, 
opiekuńczej i edukacyjnej funkcji Szkoły.  
2.Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:  

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców 
na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,  

b) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy 
Szkoły,  

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,  
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym,  
e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym 

organizacjom społecznym działającym w szkole,  
f) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych 

środków finansowych na rzecz Szkoły, zwłaszcza na działalność 
wychowawczą, edukacyjną i pozalekcyjną,  

g) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy 
rodziców z organami Szkoły,  

3.Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, 
należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
b) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści 

i działania    o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli, 

c) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

d) uchwalanie Regulaminu swojej działalności ,  
e) uchwalenie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych 

i sportowych,  
f) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub        wychowania Szkoły, 
g) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 

Dyrektora. 
h) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego 

zestawu podręczników. 
4. 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 dotyczących  Szkoły. 
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            5.   Rada Rodziców może powołać jednostki pomocnicze,  

do których zadań należeć będzie pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych na sfinansowanie celów nadrzędnych takich 
jak np. obchody nadania imienia szkole, system stypendialny. 
Szczegółową organizację funkcjonowania jednostek pomocniczych 
określi ich Regulamin uchwalony przez Radę Rodziców. 

 
6.    Jeżeli Rada Rodziców, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
roku szkolnego, nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną 
w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) lub b), program 
ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje 
do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW 

 
§ 12 

 
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone 

na wspieranie działalności statutowej szkoły. 
 
2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek 

rodziców, wpłat pochodzących od osób prawnych, fizycznych 
lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. 

 
3. Maksymalną wysokość dobrowolnej składki ustala zebranie Rady 

Rodziców na wniosek Zarządu.  
 
4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę 

od określonej w ust. 3. 
 
5.  Rodzice mogą wpłacać dobrowolną składkę jednorazowo 

lub półrocznie – w terminach ustalonych przez Radę Rodziców.  
6. Wpłaty mogą być dokonywane na konto Rady Rodziców, na ręce 

Skarbnika, lub nauczycielowi -  wychowawcy Oddziału, który jest 
zobowiązany, do niezwłocznego przekazania zebranych kwot 
Skarbnikowi. 
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§ 13 
 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje i nadzoruje gospodarkę finansowa 
Rady Rodziców.  

 
2. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej zwołuje jej 

Przewodniczący, przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym 
Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także 
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Rady Oddziałowej 
lub grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób. 

 
2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo 

formę pisemną i są przedstawione: zebraniu Rady, Zarządowi 
oraz osobom, które wnioskowały o jej zwołanie. 

 
 

§ 14 
 

1.  Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców mogą być 
wydatkowane przez Zarząd, na cele ustalone przez Radę Rodziców, 
lub po rozpatrzeniu przez Zarząd wniosku złożonego prze podmioty, 
o których mowa w ust. 2. 

2. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 
Rada Oddziałowa, Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd 
Uczniowski. Wydatki z funduszu Rady  Rodziców mogą być 
poniesione, po uzyskaniu zgody Zarządu. Wydatki ponoszone są,  
w miarę posiadanych środków.  

3. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące 
ze zgromadzonych funduszy na następujące cele: dofinansowanie 
konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym, jak finały 
szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, czy też 
festyny sportowo-rekreacyjne,  

 
a. sfinansowanie stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe 

i sportowe, 
b. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów 

artystycznych i sportowych, 
c. częściowe finansowanie klasowych wycieczek szkolnych, 
d. zakupy książek, pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego 

oraz informatycznego lub sportowego, 
e. zakup sprzętu gospodarczego lub wyposażenia, 
f. finansowanie własnych projektów Rady, 
g. współfinansowanie projektów realizowanych w ramach 

programów unijnych, 
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h. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców. 
 

§ 15 
 

1.  Rada Rodziców posiada rachunek bankowy. 
 
3. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców 

poprzez dwie spośród trzech upoważnionych osób: Przewodniczącego 
Rady, Zastępcę Przewodniczącego  i Skarbnika.   
 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 16 

 
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie następują w trybie jego 

uchwalenia.  
 
2. Rada Rodziców używa pieczątki o treści: „Rada Rodziców 
przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach” 

 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 
 

Czastary, 19 listopada 2015 r.                     Przewodnicząca  
Rady  Rodziców 

 
Magdalena Bieda 

 
 


