
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

Załącznik nr 2 do Statutu ZSO nr 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza   

w Bydgoszczy

            Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na
dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
            Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i
prawidłowemu  realizowaniu  funkcji  wychowawczej  przez  rodzinę,  która  dzięki  naturalnej  więzi
uczuciowej  najwcześniej  kształtuje  postawy dziecka,  jego system wartości  i  przekonań,  ambicje  i
dążenia oraz daje pierwszą  wiedzę o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły, powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu
nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci i
młodzieży – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

I. Postanowienia ogólne.

Podstawa  prawna: ustawa  o  systemie  oświaty  z  7  września  1991  r.  późniejszymi
zmianami  (m.in.  zmiany  ustawy  o  systemie  oświaty  wprowadzone  ustawą  z  dnia  11
kwietnia 2007 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 542)

§ 1

Regulamin  określa  cele,  zadania  i  organizację  Rady  Rodziców  w  Zespole  Szkół
Ogólnokształcących nr 4.

II. Cele i zadania Rady Rodziców.
§ 2

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

1. Zapewnienie  współpracy rodziców ze  szkołą  w doskonaleniu  organizacji  nauczania
oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2. Przedstawienie  nauczycielom,  władzom  szkolnym  i  oświatowym  opinii  rodziców
(opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

3. Współdziałanie  z  dyrektorem  szkoły,  jego  zastępcą  i  radą  pedagogiczną  w
zaznajomieniu  ogółu  rodziców  uczniów  z  programem  wychowania  i  opieki,
organizacją  nauczania  oraz wynikającymi  z nich zadaniami  wśród rodziców – przy
współpracy z  organizacjami  oświatowymi  i  społecznymi  – wiedzy o wychowaniu i
funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

4. Pozyskiwanie  rodziców  do  czynnego  udziału  w  realizacji  programu  nauczania,
wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej  w tym zakresie.

§ 3

Podstawowe zadania wynikają z celów określonych w paragrafie 2 ust. 1- 4 Regulaminu.
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Do zadań tych należy:

1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:
-   występowanie  do  dyrektora  i innych  organów  szkoły,  organu  prowadzącego

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły (lub placówki), 

-    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
szkoły  (obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze
wychowawczym  skierowane  do  uczniów,  realizowanego  przez  nauczycieli)
oraz 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;
jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska  porozumienia  z  radą  pedagogiczną  w  sprawie  programu
wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, 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,

-    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły lub placówki,

-    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

-    wyrażanie opinii o warunkach działalności stowarzyszenia lub organizacji na 
terenie szkoły,

- organizowanie  rodziców  i  środowiska  społecznego  do  realizacji  programu
pracy szkoły,

- popularyzowanie  wiedzy  o  wychowaniu  w  placówkach  oświatowych  i  w
rodzinie,

- dokonywanie  wspólnie  z  Samorządem  Mieszkańców  i  z  organizacjami
społecznymi analizy wychowawczych  i oświatowych potrzeb środowiska,

- udzielanie  pomocy  dyrektorowi  i  Radzie  Pedagogicznej  w  opracowaniu
programu rozwoju szkoły,

- organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego
na rzecz szkoły,

- podejmowanie działań wspólnie z instytucjami współpracującymi ze szkołą, na
rzecz stałej  poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i nauczycieli,

- uczestniczenie  w  planowaniu  wydatków  szkoły  oraz  podejmowanie  prac
służących zwiększaniu funduszy szkolnych,

- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.

2. Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a
w szczególności:

- opiniowanie  szkolnego  zestawu  programów  nauczania  i  szkolny  zestaw
podręczników,

- wnioskowanie, w uzasadnionych przypadkach, o zmiany w szkolnym zestawie
programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników,

- udzielanie pomocy w wypracowaniu jak najlepszej organizacji  nauczania,
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- zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji
procesu nauczania,

- współdziałanie  z  dyrektorem  szkoły  i  środowiskiem  społecznym  dla
zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,

- dokonywanie,  wspólnie  z wychowawcami  klas  oraz z  innymi  nauczycielami
analizy zainteresowań i postaw uczniów,

- współorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w
nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,

- udzielanie  pomocy  w  organizowaniu  pracy  uczniowskich  kół  i  zespołów
zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

- organizowanie  udziału  rodziców  mających  odpowiednie  przygotowanie  na
wniosek  nauczyciela,  w  realizacji  wybranych  tematów  przewidzianych
programem nauczania,

- współdziałanie  z  instytucjami  w  celu  prowadzenia  preorientacji  zawodowej
wśród uczniów oraz zapoznanie rodziców z  czynnikami właściwego wyboru
przez młodzież zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

- wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.
3. Współpraca  w  rozszerzaniu  i  pogłębianiu  oddziaływań  wychowawczych  szkoły  i

rodziny, a w szczególności:
- opiniowanie obowiązku noszenia w szkołach ponadgimnazjalnych jednolitego

stroju,
- wyrażanie swojego stanowiska w sprawie wzoru jednolitego stroju,
- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
- informowanie  rodziców  o  organizacji  czasu  wolnego  uczniów  po  zajęciach

lekcyjnych,  na  terenie  szkoły,  środowiska  zamieszkania  i   w  placówkach
wychowania pozaszkolnego,

- współorganizowanie  zajęć  pozalekcyjnych  rozwijających  zainteresowania  i
uzdolnienia uczniów (płatne),

- udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi szkolnemu oraz
organizacjom  społecznym,  sportowym,  turystycznym  zrzeszającym  uczniów
szkoły,

- branie  udziału  w  organizowaniu  działalności  kulturalnej,  artystycznej,
turystycznej i sportowej uczniów,

- organizowanie wspólnie z nauczycielami i instytucjami współdziałającymi ze
szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,

- organizowanie udziału członków  Rady Rodziców, na wniosek wychowawców,
w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie do dyspozycji
wychowawców klas,

- zapobieganie  zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez
zapewnienie  pomocy  rodzinom  niewydolnym  w  spełnieniu  obowiązków
opiekuńczych i wychowawczych,

- rozwijanie  przy  pomocy  nauczycieli  i  innych  specjalistów,  poradnictwa
wychowawczego dla rodziców,

- wzbogacanie  ceremoniału  i  zwyczajów  szkolnych  zgodnie  z  tradycją
środowiska i regionu,

- udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z
dziećmi i młodzieżą.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
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- udział  w  dokonywaniu  analizy  potrzeb  uczniów  w  zakresie  opieki  i
wypracowania programu ich zaspokajania,

- pomaganie  szkole  w  organizowaniu  uczniom  wypoczynku  w  czasie  ferii
szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,

- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia
poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.

III. Procedura i tryb wyboru, skład, struktura  Rad Oddziałowych Rodziców,
Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych.

§ 4

1. Podstawowe ogniwo stanowi Rada Oddziałowa Rodziców, w skład której wchodzą 3
osoby – rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Rada Oddziałowa Rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów
danego oddziału.

3. Ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera spośród członków Rady
Oddziałowej Rodziców jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika
oraz w tajnych wyborach jednego przedstawiciela do Rady Rodziców (może nim być
każdy rodzic danego oddziału).

4. Wybory przedstawiciela  oddziału do Rady Rodziców odbywają się bez względu na
frekwencję rodziców.

5. Osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału jest
jednocześnie  wybrana  do  Rady  Rodziców,  jeżeli  zebranie  rodziców  oddziału  nie
postanowi inaczej.

6. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taka samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się
dla tych osób. 

§ 5

1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli Rad Oddziałowych Rodziców wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Liczba osób wybranych do Rady Rodziców powinna być równa liczbie oddziałów.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie 14

dni od przeprowadzonych wyborów.
§ 6

1. Rada Rodziców wyłania ze swego składu Prezydium, które kieruje działalnością Rady
Rodziców.

2. Kadencja  Prezydium  trwa  3  lata.  W  skład  Prezydium  wchodzą:  przewodniczący,
wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik.

3. Do  Prezydium  nie  mogą  być  wybrani  członkowie  Rady,  którzy  wchodzą  w  skład
Komisji Rewizyjnej.

4. Osoby  wymienione  w  paragrafie  6  ust.  2  wybierane  są  w  głosowaniu  jawnym  do
pełnienia swych funkcji, na pierwszym posiedzeniu.

   § 7
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1. Rada Rodziców wyłania ze swojego składu Komisję Rewizyjną, która nadzoruje prace
Rady Rodziców, w tym działalność finansową.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Komisja składa się z 3 osób wybieranych  w
głosowaniu  jawnym  na  pierwszym  posiedzeniu  Rady  Rodziców  (przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz).

3. W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  członka  Rady  pełniącego  funkcję  w  Komisji
Rewizyjnej  Komisja  przeprowadza  na  tę  funkcję  wybory  uzupełniające.  Pierwsze
posiedzenie  Komisji  powinno  się  odbyć  w  ciągu  14  dni  od  przeprowadzonych
wyborów.

4. Pracą  Komisji  kieruje  przewodniczący.  W  razie  nieobecności  przewodniczącego
pracami Komisji Rewizyjnej Rady kieruje wiceprzewodniczący lub sekretarz.

   § 8

Członkowie Rady Rodziców pełnią funkcje społecznie.

IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw.

   § 9

Zadaniem  członków  Rady  Rodziców  jest  przede  wszystkim  realizacja  celów
regulaminowych na terenie danego oddziału, a w szczególności:

- dostosowanie  zadań  zawartych  w  §  3  do  konkretnych  potrzeb  oddziału
wyrażanych  przez rodziców, uczniów i nauczycieli,

- współdziałanie  ze wszystkimi  rodzicami  i  włączanie  ich do realizacji  swego
planu pracy,

- współdziałanie  z  Prezydium  w  celu  realizacji  zadań  o  charakterze
ogólnoszkolnym,

- zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań
rodziców, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,

- opracowanie planów  działalności Rady Rodziców na dany rok szkolny (wraz z
planem finansowym),

- składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami uczniów klasy.

§ 10

Zadaniem  przewodniczącego  Rady  Rodziców  jest  kierowanie  całokształtem  prac,  a  w
szczególności:

- dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 3,
- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany

rok  szkolny  z  uwzględnieniem  zamierzeń  Rady  Rodziców  oraz  zadań
wynikających  z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i  przedstawienie
go do zatwierdzenia,

- dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczącego,
- współdziałanie  ze  wszystkimi  członkami,  włączanie  ich  do  realizacji  planu

pracy,
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- zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
- kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
- przekazywanie  opinii  i  postulatów  wobec  dyrektora  szkoły  i  Rady

Pedagogicznej, 
- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
- akceptowanie i podpisywanie dokumentacji finansowej Rady,
- zawieranie umów (zleceń) finansowych z funduszu Rady.

§ 11

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
- opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,
- organizacyjne przygotowanie zebrań Prezydium,
- prowadzenie  korespondencji  i  dokumentacji  oraz  zapewnienie  prawidłowego

jej przechowywania,
- protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców i Prezydium.

§ 12

Zadaniem  skarbnika  jest,  wspólnie  z  księgowym  szkoły,   prowadzenie  całokształtu
działalności  finansowo  -  gospodarczej,  a  w  szczególności  wypełnienie  obowiązków
określanych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

§ 13

Zadaniem  Prezydium  jest  bieżące  kierowanie  pracą  w  okresie  między  zebraniami,  a  w
szczególności:

- koordynowanie działalności Rady Rodziców,
- zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy,
- decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej,
- odbywanie  zebrań,  zwoływanych  przez  przewodniczącego  lub  na  wniosek

dyrektora  szkoły,  w  miarę  potrzeby,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na  dwa
miesiące,

- składanie   okresowych sprawozdań z działalności  przed ogólnym zebraniem
rodziców.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

-  kontrolowanie  co  najmniej  raz  w  roku  całokształtu  działalności  finansowej
Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

-   przedstawianie Radzie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
-   opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
-   wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

V. Zasady działalności finansowo-gospodarczej.

§ 15
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Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych
do tej ustawy.

§ 16

1. Fundusze  powstają  z  dochodów  osiąganych  z  własnej  działalności  statutowej,
dobrowolnych składek rodziców oraz z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

2. Wysokość minimalnej  dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się większością 2/3
głosów na ogólnym zebraniu Rady Rodziców (rodzice mogą zadeklarować równoważne
minimalnej rocznej składce świadczenia w naturze lub robociźnie).

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w ust. 2.
4. Rodzice  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  mogą  indywidualnie  zadeklarować

niższą składkę od określonej w ust. 2 lub nawet zrezygnować z płacenia składki. 
5. Rodzice  wpłacają  składkę  miesięcznie,  półrocznie,  kwartalnie,  jednorazowo  –  według

swego uznania i możliwości.
§ 17

Fundusze mogą być użytkowane na działalność określoną w paragrafie 3 ust. 1- 4.
VI. Postanowienia końcowe.

§ 18

1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Uchwały  zapadają   zwykłą  większością  głosów,  w  głosowaniu  jawnym,  w  obecności

przynajmniej połowy uprawnionych.
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły

– dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

§ 19

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani

przed  upływem  kadencji  przez  właściwe  oddziałowe  lub  ogólne  zebranie  rodziców
(głosowanie tajne).

3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących wybiera się nowych.
4. Ustępująca  Rada  Rodziców działa  do  chwili  wyboru  i  ukonstytuowania  się  nowej,  co

powinno  nastąpić  nie  później  niż  po  dwóch tygodniach  po odbyciu  się  oddziałowych
zebrań rodziców.

§ 20

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 25.10.2007 r.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2008 r.

Strona 7 z 8



REGULAMIN RADY RODZICÓW 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

………………......., dn. ………………   ……...…………………………………………….
                                                                         podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Rodziców
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