REGULAMIN

RADY RODZICÓW
W
ZESPOLE SZKÓŁ
EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

WE WROCŁAWIU
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PODSTAWA PRAWNA
Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi
zmianami, w szczególności:
- art. 6a ust. 1 pkt 5a, pisemne opiniowanie oceny pracy nauczyciela,
- art. 6a ust 9a i 9e – przedstawiciel Rady Rodziców bierze udział w komisji
dotyczącej ustalenia oceny nauczyciela/dyrektora;
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi
zmianami:
- art. 22ab ust.4 pkt 2 wyrażenie opinii w sprawie zestawu podręczników
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
- art. 83 ust.1- powołanie Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów
- art. 83 ust.2 -skład Rady Rodziców
- art. 84 ust.1 - wnioskowanie i wyrażanie opinii we wszystkich sprawach szkoły
- art. 84 ust.2 pkt 1-3 -kompetencje Rady Rodziców


ROZDZIAŁ I
§1. Kompetencje Rady Rodziców
1. Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców
wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
a) innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem
uczniowskim,
b)z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania
funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
c)z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.
2. Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona
jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:
a)rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od
rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede
wszystkim w sposobie wybierania jej członków,
b)struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny
zapewnić jej niezbędną operatywność,
c)konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o
prowadzonych przez radę działaniach,

§2. Uprawnienia
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1.Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz
szkolnych reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.
2.Rada Rodziców ma prawo do:

a) suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z
władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani
na strukturę,
b) występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach
związanych:
- z jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO),
- z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół),
- z finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie
pieniędzy na kółka zainteresowań),
- z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).
3. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program
wychowawczy szkoły . Program wychowawczy obejmuje:
a) zadania wychowawców klas,
b) treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
c) zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.
4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program
profilaktyki, który ma na celu
a) rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań),
b) przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (p. pomoc dzieciom z rodzin
patologicznych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi),
c) zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
d) zapobieganie uzależnieniom uczniów.
5. Rada Rodziców opiniuje:
a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym
ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
c) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu
nauczania,
d) wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2-4
przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
e) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
innych niż określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.,
f) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora,
g) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu,
h) o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
6. Rada Rodziców decyduje o tym, czy dyrektor wyrazi zgodę na działalność w
szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych takich, jak np. :
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego)
ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)
PCK (Polski Czerwony Krzyż)
LOP (Liga Ochrony Przyrody)
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7. Rada rodziców ma prawo zakazania wstępu na teren szkoły organizacjom, które
mogą mieć zgubny wpływ na rozwój dzieci. Przykładami takich organizacji mogą być:
sekty czy też organizacje negujące wartości preferowane przez rodziców.

§3. Obowiązki
1. Rada rodziców ma obowiązek:

a) dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady
rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać
się w inny sposób,
b) stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu
podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i
operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
c) działania w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany o
prowadzonych przez radę działaniach;

ROZDZIAŁ II
§1. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców
i jej organy.
1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala
każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. W przypadku braku quorum, po 15 minutowej przerwie przewodniczący
zebrania zwołuje kolejne zebranie, na którym za quorum uważa się osoby
obecne na zebraniu.

ROZDZIAŁ III
§1. Wybory Rady Rodziców
1.W skład rad rodziców wchodzą:


w szkole - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

2. O pomoc w zorganizowaniu zebrań z rodzicami i poinformowanie ich o trybie
procedowania można poprosić nauczycieli (wychowawców klas) lub czynności te
może podjąć także jeden z rodziców.
3. Występuje obowiązek powołania rady rodziców w każdym roku na nowo:
uwzględniając przedstawicieli rad rodziców klas pierwszych.
4. Zebrania Rady rodziców obowiązkowo odbywają się dwa razy w roku szkolnym.
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5. Na zebraniu klasowym powołanym w celu wyboru przedstawiciela do rady
rodziców należy:
a) wybrać przewodniczącego i sekretarza obrad (głosowanie jawne),
b) przyjąć porządek obrad,
Uwaga!
- od tego momentu rodzice powinni obradować sami, bez udziału wychowawcy
klasy, co zapewni im swobodę dyskusji i nieskrępowane wyrażanie opinii.

c) zatwierdzić na wniosek przewodniczącego, regulamin zebrania oraz wybrać
komisję skrutacyjną,
d)

przeprowadzić wybór reprezentanta do rady rodziców zgodnie z
uchwalonym regulaminem wyboru członków rady rodziców.


Uwaga!

Przeprowadzenie wyboru przedstawiciela do rady rodziców może nastąpić
wyłącznie w głosowaniu tajnym !

§2. Wybory do organów Rady Rodziców
1. Na pierwszym zebraniu nowo powołanej rady, należy:
a)wybrać przewodniczącego i sekretarza zebrania (w głosowaniu jawnym),
b)przyjąć regulamin i porządek obrad (przygotowany wcześniej przez grupę
występującą z inicjatywą utworzenia rady rodziców, z uwzględnieniem trybu
wyboru członków Prezydium rady rodziców (tj. organu kierowniczego),
c)określić liczebność Prezydium Rady Rodziców i jej Komisji Rewizyjnej poprzez
głosowanie jawne,
d)powołać komisję skrutacyjną,
e)zgłosić kandydatów do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,
f)przeprowadzić wybór do Prezydium RR, (podczas głosowania na członków
Prezydium wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza,
skarbnika),
g)powołać grupę członków RR w celu opracowania regulaminu rady rodziców
(powołania tego może dokonać cała RR lub jej Prezydium),
h)podjąć uchwałę w sprawie opiniowania projektu regulaminu rady rodziców
(w formie uchwały),
i)gotowy regulamin jest przedstawiany całej Radzie na następnym posiedzeniu,
kiedy to następuje jego wspólne omówienie i dokonanie ewentualnych
poprawek. Następnie rada poprzez jawne głosowanie przyjmuje uchwałę
zatwierdzającą regulamin,
j)opracować projekt regulaminu zebrań i projektów uchwał niezbędnych do ich
prawidłowego przeprowadzenia (w tym celu można posiłkować się dotychczas
obowiązującym regulaminem rady rodziców oraz statutem szkoły).
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2. Prezydium Rady Rodziców wybiera się z przedstawicieli RR. Prezydium
dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
3. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły
robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców spośród innych
rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów)
dla wykonania określonych zadań.
4. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub
pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na
kandydowanie.
5. Wybór kandydatów dokonuje się zwykła większością głosów, uczestników
zebrania wyborczego.
6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
7. Nowo wybrane organy maja obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym
swoim posiedzeniu.
8.Przedstawienie porządku obrad plenarnego zebrania sprawozdawczowyborczego Rady Rodziców, zwoływanego w miesiącu wrześniu nowego roku
szkolnego:
a. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacji i funkcjonowaniu
placówki,
b. ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów
szkoły lub organizacji,
c. plenarna dyskusja programowa,
d. uchwalenie zadań do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
e. wybory nowych organów Rady Rodziców:
a) ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i
stwierdzenie prawomocności zebrania,
b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów
przez Komisję Wyborczą,
c) głosowanie,
d) ogłoszenie wyników przez przewodniczącego Komisji Wyborczej,
f. wolne głosy i wnioski.
9. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek
obrad jak w § 2, ust.8. z tym, że opuszcza się w nim punkt f.
2. Członkowie Rady Rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium
powinni dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, w szczególności z regulaminem

6

pracy rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te
dokumenty skutecznie RR może sprawnie działać.
a
3.Tryb wyboru przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej powoływanej
w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły:
a) powołać komisję skrutacyjną,
b) dokonać wyboru dwóch przedstawicieli w głosowaniu jawnym.
4. W szkole oprócz rady rodziców działają również rady oddziałowe, których
zadaniem jest przede wszystkim realizacja zadań w ramach danego oddziału. Rada
oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w radzie rodziców.
5. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową” radę rodziców (radę
oddziału), składającą się z trzech osób, tak, aby można było utworzyć funkcję
przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
6. Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z
wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów,
współdziałać również z przewodniczącym rady rodziców i prezydium RR w celu
wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym, a jej pracami kieruje
przewodniczący.

ROZDZIAŁ IV
§1. Ramowy plan pracy Rady Rodziców jej organów
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium
nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na
wniosek co najmniej połowy Oddziałowych Rad Rodziców, dyrektora szkoły,
Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, złożony do prezydium.
3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły,
przewodniczącego Rady Szkoły i inne osoby.
4. Z posiedzenia prezydium Rady Rodziców sporządzany jest protokół.
5. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych
rodziców, Rad Oddziałowych lub wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ V
§1. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
1. Rada Rodziców w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNOOGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nie gromadzi funduszy na wspieranie statutowej
działalności szkoły.
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ROZDZIAŁ VI
§1. Postanowienia końcowe
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada
Rodziców zaprasza na swoje plenarne i regulaminowe zebrania dyrektora
szkoły i kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację
uprawnień statutowych i ustawowych społeczności rodzicielskiej określonych
w §2 niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub
podległych jej pracowników, pracowników także przez Radę Pedagogiczną
czy Radę Szkoły, prezydium Rady Rodziców może złożyć zażalenie na tego
rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów
szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
4.W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły,
wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz
nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium
Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu
prowadzącego szkołę.
5. Przedstawicieli Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, mogą być
odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które
dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się
poprzez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale III.
Regulamin Rady Rodziców zatwierdzono uchwałą dnia 08.09.2022 r.

Wrocław, dnia ……………..r.

…………………………………….
(podpis przewodniczącego RR)
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