
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu 

 

I. Rada Rodziców i jego zadania. 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem 

szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi 

organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły. 

2. Za pośrednictwem Rady Rodziców i Rad Klasowych rodzice współdziałają ze szkołą. 

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły, 

b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

c) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły, 

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

e) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym 

i społecznym działającym w szkole, 

f) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, 

szkole i środowisku lokalnym, 

g) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły, 

h) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 

zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą. 

 

II. uchylony z dniem 01.09.2015 roku (na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej) i zastępuje się następującą 

treścią:  

Struktura organizacyjna Rady Rodziców. 

1. Radę Rodziców stanowi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych wybranych tajnie. 

2. Rada Klasowa Rodziców wybierana jest podczas zebrania rodziców klasy. Składa się z trzech osób. 

3. Rada Klasowa wybiera spośród rodziców przewodniczącego Rady, jego zastępcę, sekretarza 

i skarbnika. 

4. Rada Klasowa Rodziców realizuje zadania określone w pkt. I. 



5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

6. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego 

członek Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu trzyosobową Komisję Rewizyjną.  

8. Komisja Rewizyjna w tajnym głosowaniu wybiera ze swego składu przewodniczącego. 

9. Rada Rodziców wybiera ze swego składu Prezydium.  

10. Prezydium wybiera ze swego składu przewodniczącego, 3 zastępców, sekretarza i skarbnika. 

11. Prezydium jest stale działającym organem Rady Rodziców, a jego podstawowym zadaniem jest 

organizowanie realizacji zadań określonych w Rozdziale II Statutu Szkoły. 

12. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, 

nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc. 

13. Rada Rodziców wybiera ze swego składu grupy zadaniowe (w zależności od bieżących potrzeb). 

 

III. Tryb podejmowania uchwał. 

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, a dla ich ważności niezbędna jest 

obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej 

wykonanie i przedstawia sprawę do decyzji organowi administracji oświatowej bezpośrednio 

nadzorującemu szkołę. 

4. W wypadku zawieszenia uchwały, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców 

w terminie miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w sprawie będącej 

przedmiotem uchwały. 

5. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły odwołują się do organu administracji 

oświatowej bezpośrednio nadzorującego szkołę. 

 

IV. Gromadzenie i wydatkowanie funduszu Rady Rodziców. 

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz z: 



a) dochodów osiąganych przez Radę, 

b) dotacji. 

2. W celu gromadzenia środków na wspieranie szkoły w rozwijaniu form kształcenia, wychowania 

i opieki Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą, której zasady określają odrębne 

przepisy. 

3. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu określa regulamin w sprawie prowadzenia 

gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie rodziców, które 

zatwierdza Regulamin Rady Rodziców, opiniuje lub akceptuje sprawozdania Rady, a także może 

odwołać przewodniczącego lub członków Rady. 

2. Uzupełnienie składu prezydium może być dokonane w czasie trwania kadencji. 

3. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.  

 


