
RADA RODZICÓW  

przy II LO im. Marii Konopnickiej  

w Radomiu 

   

§ 1   

   

Regulamin  

   

1. Organy będące reprezentacją uczniów szkoły mają obowiązek uchwalania szczegółowego 

trybu przeprowadzania pierwszych wyborów do nowej rady rodziców . Wybory powinny 

odbywać się do 31 października danego roku. Do tego dnia zadania rady wykonują 

dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców. Rada rodziców opracowuje 

szczegółowy tryb prze prowadzania wyborów do rad oddziałowych i rad rodziców   

2. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów, w skład, której wchodzi po 

jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału.    

3. Oddziałową radę rodziców tworzą „trójki klasowe” poszczególnych klas w liczbie 3-5 osób 

z każdej klasy.   

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z ustawą o systemie oświaty.   

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

szkoły.   

6. Do kompetencji rady rodziców  należy ponadto:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

2)  opiniowanie:   

a) zmian w statucie;   

b) zmian w programie rozwoju szkoły;   

c) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;   

d) zasad oceniania uczniów;   

e) wprowadzanie nowych form aktywności fizycznej uczniów.   

7. Jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie szkolnego programu wychowawczego 

i szkolnego programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 lit a lub b Ustawy 

o systemie oświaty, 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    

8. Udział Rady rodziców  w pracy szkoły jest istotny i sprowadza się do:   

1) bieżącego i perspektywicznego programowania pracy szkoły, a w tym opiniowania, 

zmian w statucie szkoły, zasadach oceniania, planie rozwoju szkoły;   



2) pomocy w doskonaleniu organizacji warunków pracy szkoły;   

3) pomocy w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych 

szkoły;   

4) współpracy ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;   

5) w udzielaniu pomocy samorządowi uczniowskiemu i innym organizacjom uczniowskim;   

6) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;   

7) pomocy w organizowaniu różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży;   

8) pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność 

opiekuńczo – wychowawczą; 9) współpracy z radami klasowymi.   

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich wydatkowaniu.   

10. Rada rodziców i dyrektor szkoły ustalają wspólne terminy i tematykę spotkań. 

Częstotliwość stałych spotkań w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż jeden 

raz w każdym semestrze.   

11. Rada rodziców przygotowuje na wniosek dyrektora szkoły opinię o pracy nauczyciela 

ubiegającego się o kolejny szczebel awansu zawodowego.    

12. Rada rodziców może delegować przedstawiciela do komisji powołanej przez dyrektora w 

przypadku, gdy roczna ocena z zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa.   

13. Na posiedzeniu plenarnym rada rodziców szkoły wybiera spośród siebie:   

1) klasowego a następnie prezydium wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wice 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika;   

2) komisję rewizyjną, która składa się z trzech osób - członkowie komisji rewizyjnej 

wybierają ze swego składu przewodniczącego.   

14. Kadencja rady rodziców  trwa do trzech lat.   

15. Członkowie rady rodziców, którzy nie wywiązują się z przyjętych przez siebie obowiązków 

mogą być przed upływem kadencji odwołani przez ogólne zebranie rodziców lub radę 

klasową, w której zostali wybrani   

16. Posiedzenie rady rodziców  zwołuje przewodniczący:   

1) z własnej inicjatywy;   

2) na żądanie 1/3 rad klasowych;   

3) na żądanie komisji rewizyjnej;  4) na żądanie dyrektora szkoły.   

17. Zasady gromadzenia i finansowania funduszy rady rodziców :   

1) wysokość składki na radę rodziców  ustala się na początku roku szkolnego na plenarnym 

zebraniu rady;   

2) prezydium rady rodziców  może wydatkować fundusze między innymi na następujące 

cele: zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych, zapomogi dla 

najbiedniejszych uczniów, wspomaganie aktywności społeczno- kulturalnej i sportowej 

uczniów;   



3) do podpisywania wydatków i przelewów bankowych upoważniony jest przewodniczący 

Rady rodziców  oraz dwie osoby z grona rady;   

4) do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy rady rodziców zatrudnia księgową. Płacę 

ustala rada rodziców, a umowę zatwierdza przewodniczący rady; prezydium rady 

rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów;   

5) Rada rodziców swoje funkcje wykonuje społecznie.   

   


