
  
 

 
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

przy XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie 

 

ROZDZIAŁ  I   

Podstawa prawna 

§ 1 

1.Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców, a także zakres i zasady działania 

poszczególnych jej organów w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oświaty tekst jedn. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1481. 1818, 2197), z pozniejszymi zmianami. 

2.STATUT XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego Warszawie, ul. Wiktorska 99 , z 

dnia stan na 30 listopada 2019 roku z pozniejszymi zmianami. 

3. Uchwała ogółu rodziców uczniów szkoły wymienionej w ust. IV w sprawie utworzenia Rady 

Rodziców. 

ROZDZIAŁ  II   

Postanowienia ogólne 

§ 2 

1.  Przy XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego, zwanym dalej „Szkołą” działa Rada 

Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców i 

prawnych opiekunów uczniów Szkoły zwanych dalej „rodzicami”.    

2. Rada jest organem samorządnym, reprezentującym ogół rodziców uczniów Szkoły w kontaktach  z 

Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym  i 

nadzorującym Szkołę, a także z instytucjami zewnętrznymi.    

3. Rada może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

Szkoły.    

4. Rada może być członkiem innych organizacji lub powołuje je z woli jej członków.    

5. Rada może porozumiewać się z Radami Rodziców działającymi w innych szkołach ustalając zasady i 

zakres współpracy. 

ROZDZIAŁ  III   

Cele i zadania Rady Rrodziców 

§ 3 

1. Podstawowym celem Rady jest współdziałanie z władzami Szkoły, nauczycielami oraz rodzicami  w 

procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli winno sprzyjać 

podnoszeniu kultury pedagogicznej i wychowawczej, poziomu nauczania, rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych.  



  
 

 
 
2. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:  

2.1 zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w celu doskonalenia organizacji nauczania, pracy 

wychowawczej i opiekuńczej w szkole,  

2.2 prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców we 

wszystkich sprawach szkoły,  

2.3 współdziałanie z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną w zakresie uchwalenia i zaznajamianiu ogółu 

rodziców z programami wychowawczo-profilaktycznymi, organizacją nauczania, a także wynikającymi 

z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,  

2.4 pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania i wychowania oraz 

udzielania pomocy materialnej szkole w tym zakresie.  

3. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:  

3.1 współudziałanie w realizacji zadań Szkoły, a w szczególności organizowanie rodziców i środowiska 

społecznego do realizacji programu pracy szkoły,  

3.2 pomoc dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej w wypracowywaniu perspektywicznego programu 

rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia,  

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

3.4 wspólne działanie z instytucjami współpracującymi ze szkołą na rzecz stałej poprawy warunków 

pracy uczniów i nauczycieli oraz wypoczynku uczniów,  

3.5 uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu 

funduszy szkolnych w zakresie gospodarowania budżetem Rady Rodziców,  

3.6 współudziałanie z Samorządem Uczniowskim,  udzielanie pomocy w organizowaniu pracy 

uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,  

3.7 udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej młodzieży, organizacjom samorządowym oraz 

innym organizacjom zrzeszającym młodzież szkoły, działającym na rzecz procesów wychowawczych,  

3.8 rozwijanie przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wychowawczego dla 

rodziców,  

3.9 wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycję szkoły,  

3.10 współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności poprzez:  

a) pomoc nauczycielom i organizacjom uczniowskim w organizowaniu wypoczynku młodzieży w 

okresie ferii i w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych,  

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, 

utrzymania ładu i porządku,  

c) wspólne działanie z gronem pedagogicznym przy przyznawaniu uczniom stypendiów naukowych i 

socjalnych,  

d) organizowanie innych form pomocy materialnej uczniom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.  

 



  
 

 
 
3.11 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do 

uczniów, nauczycieli i rodziców;  

3.12 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły;  

3.13 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.  

4. Rada Rodziców może występować do władz oświatowych i gminnych oraz innych organizacji i 

instytucji z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.  

ROZDZIAŁ  IV   

Rada Rodziców i jej organy 

§ 4 

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest Rada Klasy. 

1.1. Rodzice uczniów danej klasy na pierwszym zebraniu zwołanym przez wychowawcę klasy, w każdym 

roku szkolnym wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym trzyosobową Radę Klasy.  

1.2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów obecni na zebraniu. Jednego ucznia może 

reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 

1.3. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybierana w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, spośród rodziców obecnych na zebraniu. Głosowanie zarządza i nadzoruje 

wychowawca klasy.  

1.4. Prawo zgłaszania kandydatów mają rodzice i wychowawca klasy. Osoba zgłoszona musi wyrazić 

zgodę na kandydowanie. Kandydatem może zostać również osoba nieobecna na zebraniu, która 

wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Kandydatami w wyborach nie mogą być członkowie Komisji 

Skrutacyjnej.  

1.5. W skład Rady Klasy wchodzą ci kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.  

1.6. Rada Klasy wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz przedstawiciela do Rady Rodziców. Na 

wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu. Przedstawiciel klasy do Rady Rodziców może być 

wybrany bezpośrednio w tajnym głosowaniu.  

1.7. Wybrany Przedstawiciel Klasy reprezentuje rodziców uczniów danej klasy w Radzie Rodziców. 

1.8. Kadencja Rady Klasy trwa do wyboru nowej Rady w kolejnym roku szkolnym.  

1.9. W razie ustania członkostwa w Radzie Klasy przed upływem kadencji na skutek rezygnacji lub innej 

przyczyny rodzice na najbliższym zebraniu przeprowadzają wybory uzupełniające na okres do końca 

kadencji.  



  
 

 
 
1.10. Zebranie Rodziców może odwołać Radę Klasy lub poszczególnych jej członków przed upływem 

kadencji i wybrać nową Radę lub nowych członków Rady na okres do końca kadencji.  

1.11. W systuacjach wyjątkowych dopuszcza sie przeprowadzenie wyborów drogą elektroniczną za 

pośrednictwem dostępnych rodzicom narzędzi komunikacji. Decyzje taką podejmuje Wychowawca 

klasy.  

2. Podstawowe zadania Rady Klasy:  

2.1 występowanie z wnioskami do Wychowawcy, nauczycieli oraz Dyrektora szkoły w rożnych istotnych 

sprawach dla klasy,  

2.2 udział w realizacji celów i zadań Rady Rodziców 

3. Rada Rodziców 

3.1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wszystkich klas wybrani w trybie określonym w § 4. 

3.2. Rada Rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców i opiekunów prawnych uczniów.  

3.3 Rada Rodziców zbiera się minimum jeden raz w roku szkolnym na zebraniu plenarnym. Członkowie 

Rady winni być zawiadomieni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców o 

zwołaniu posiedzenia plenarnego minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania za 

pośrednictwem szkolnego dziennika elektronicznego Librus lub mailowo. Zawiadomienie powinno 

zawierać porządek obrad.  

3.4. Zebrania plenarne Rady Rodziców zwołuje:  

a) Prezydium Rady na swój wniosek lub na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, 

reprezentujących co najmniej 30 uczniów,  

b) Dyrektor Szkoły.  

3.5. Do wyłącznej właściwości zebrania Rady Rodziców należy:  

a) uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców,  

b) zatwierdzanie budżetu Rady Rodziców,  

c) proponowanie wysokości dobrowolnych składek tworzących budżet Rady Rodziców,  

d) wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców, 

e) odwoływanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów,  

f) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.  

3.6. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem 

uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady (§ 10). 

3.7. Uchwały Rady mogą być uchwalane mailowo w trybie pilnym, w wyjątkowych sytuacjach, kiedy 

uchwała musi zostać podjęta pomiędzy ustalonymi terminami zebrań Rady.  

3.8.W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w 

trybie tajnym.  



  
 

 
 
3.9. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.  

3.10.  Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

4.  Prezydium Rady Rodziców 

4.1. Prezydium Rady Rodziców jest organem wykonawczym realizującym wszystkie zadania i 

kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami z wyłączeniem spraw wymienionych w §4 pkt. 

3.6 

4.2. W skład Prezydium Rady wchodzi 4 do 9 osób z wyboru. Na zaproszenie Prezydium w spotkaniach 

może również uczestniczyć Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego przedstawiciel rady 

pedagogicznej.  

4.3. Wyboru członków Prezydium dokonuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów.  

4.4. Prezydium Rady Rodziców ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Skarbnika i Sekretarza. 

4.5. Kadencja Prezydium trwa jeden rok. 

4.6.Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, nie później jednak niż  

do końca grudnia.  

4.7. Rada Rodziców może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego członków przed 

końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym. 

4.8. Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 10 członków Rady 

Rodziców, składany jest na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

4.9. Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.  

4.10. W przypadku odwołania członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji, Rada Rodziców 

w drodze wyboru uzupełnia skład Prezydium do minimalnej liczby członków.  

4.11. Odwołanie i powołanie nowych członków Prezydium w trybie określonym w punktach 4.3-4.9 nie 

zmienia terminów kadencji.  

4.12. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej  

50 % członków Prezydium.  

5. Komisja Rewizyjna  

5.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.  

5.2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w trybie przyjętym dla 

wyborów Prezydium.  

5.3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.  

5.4. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego. 

5.5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.  



  
 

 
 
5.6. Odwołanie i powołanie nowych członków Komisji w trakcie kadencji odbywa się w trybie 

określonym § 4 pkt 3.6.  

5.7. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przedstawiania oceny prac Prezydium Rady 

Rodziców na posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców.  

5.8. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia 

absolutorium Prezydium, za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.  

6. Doraźne Komisje Celowe 

6.1. Komisje Celowe są organami powoływanymi w przypadkach konieczności rozwiązywania 

powstałych w szkole problemów.  

6.2. W skład Komisji Celowych mogą wchodzić przedstawiciele: rodziców lub opiekunów prawnych 

uczniów, młodzieży, grona pedagogicznego szkoły, a także osoby spoza szkoły, mające doświadczenie 

w sprawach, dla których Komisja Celowa jest powoływana.  

6.3. Komisji Celowej przewodniczy jeden z członków Prezydium Rady Rodziców. Prezydium może 

Uchwałą powołać na funkcję przewodniczącego Komisji Celowej osobę nie będącą członkiem 

Prezydium Rady Rodziców jeżeli w skład tej Komisji będzie wchodził przynajmniej jeden przedstawiciel 

Prezydium.  

6.4. Komisje Celowe powołuje Prezydium Rady Rodziców na wniosek:  

a) Dyrektora Szkoły,  

b) grupy rodziców lub opiekunów prawnych reprezentujących, co najmniej 30 uczniów,  

c) z własnej inicjatywy. 

6.5. Komisje Celowe są obowiązane do złożenia sprawozdania ze swych prac na posiedzeniach 

Prezydium Rady Rodziców.  

ROZDZIAŁ  V  

Fundusze Rady Rodziców 

§ 5 

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z:  

1.1. zadeklarowanych dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych 

uczniów szkoły,  

1.2.  darowizn lub dotacji z instytucji i organizacji społecznych, 

1.3.  innych źródeł.  

2. Środki funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.  

3. Plan finansowy Rady tworzony jest w oparciu o indywidualne deklaracje rodziców składane każdego 

roku do końca września.  

4.Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie rocznego preliminarza wydatków.    



  
 

 
 
5. Osobami podpisującymi dokumenty i przelewy bankowe są dwaj upoważnieni członkowie Prezydium 

Rady Rodziców łącznie. Upoważnienie musi mieć formę Uchwały Prezydium.  

6. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie 

Prezydium łącznie spośród: Przewodniczącego, v-ce Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.  

7. Prezydium Rady Rodziców może upoważnić do podpisu dokumentów skutkujących zobowiązaniami 

finansowymi innych członków Prezydium. Upoważnienie takie musi mieć formę Uchwały Prezydium.  

8. Zakupione ze środków własnych przedmioty Rada przekazuje Szkole na podstawie protokołu 

zdawczo‐odbiorczego. Dyrektor Szkoły zamieszcza na dowodach przekazania adnotację o przyjęciu i 

wpisaniu otrzymanych przedmiotów do ewidencji księgowej.    

9. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:    

9.1. Dyrektor Szkoły,    

9.2. Rada Pedagogiczna,    

9.3. Samorząd Uczniowski,   

9.4. Wychowawcy Klas, 

9.5. Nauczyciele.   

10. W celu prowadzenia bieżącej dokumentacji administracyjno-księgowej oraz zabezpieczenia 

prawidłowości jej sporządzania Rada Rodziców może zatrudniać wyspecjalizowane firmy.   

 

ROZDZIAŁ  VI 

Przepisy końcowe 

§ 6 

 Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swe funkcje społecznie.  

§ 7 

Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:  

Rada Rodziców przy XXVIII Liceum  

Ogólnokształcącym 

 im. J. Kochanowskiego 

ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa 

NIP: 521 310 32 35 

§ 8 

Rada może posługiwać się wyróżniającym znakiem graficznym (logo).  

 



  
 

 
 

§ 9 

Rada może ustanawiać i przyznawać dyplomy, wyróżnienia, medale itp. osobom fizycznym  i prawnym, 

zasłużonym w realizacji celów Rady Rodziców. 

§ 10 

1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz 

oświatowych.  

2. Uchwały Rady Rodziców w sprawie zatwierdzenia Regulaminu lub jego nowelizacji 

podejmowane są w głosowaniu jawnym i wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów 

osób obecnych na zebraniu.  

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu lub jego nowelizacji może być  uchwalana 

zdalnie  w wyjątkowych sytuacjach, kiedy uchwała musi zostać podjęta pomiędzy ustalonymi 

terminami zebrań Rady lub kiedy nie ma mozliwosci organizacji zebrania w siedzibie szkoły w 

roku szkolnym. Brak mozliwosci organizacji spotkania Rady Rodziców w siedzibie szkoły 

potwierdza Dyrekcja szkoły.   

4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

szkolnymi lub interesem szkoły i mogą wywoływać w swych konsekwencjach ujemne skutki 

społeczne – Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 

7 dni, przedstawia sprawę do decyzji organowi administracji szkolnej, sprawującemu 

bezpośredni nadzór nad szkołą. 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie następnego dnia po przyjęciu go przez Radę Rodziców. 

 

Warszawa, dnia 9.06.2020 roku 


