
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 

 

przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 

roku z późniejszymi zmianami rada rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku  uchwala 

regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:  

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

  

Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół Technicznych w  Płocku 

2) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w 

Płocku 

3) prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół 

Technicznych w Płocku. 

                                                    

Rozdział II 

Cele i kompetencje rady rodziców 

§ 3 

 

1. Rada rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku jest społecznym organem szkoły i 

stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

2. Celem działania rady rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły ukierunkowanej na 

rzecz jej uczniów. 

§ 4 

 

1. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) typowanie dwóch przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

o którym mowa w art. 56 ust. 2 Prawo oświatowe; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora. 

5) opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących zajęć wychowania fizycznego do wyboru; 

6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym 

roku szkolnym; 

7) opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz zestawu podręczników we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

8) wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole; 

9) wyrażenie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację (np. 

harcerską) niebędącą partią lub organizacją polityczną, której celem statutowym jest 



działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej; 

10) wyrażenie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o 

wyższy stopień awansu zawodowego.  

2. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w sprawie oceny dorobku zawodowego pracy 

nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego pracy nauczyciela.  

3. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje wydania oceny dorobku zawodowego 

pracy przez dyrektora. 

 

§ 5 

 

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

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach dotyczących szkoły. Rada może występować do dyrektora z następującym wnioskiem: 

1) o powołanie Rady Szkoły; 

2) o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

3) o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju. 

2. Rada rodziców ma prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzenia egzaminów zgodnie z zarządzeniami MEN; 

3) wyrażania i przekazywania dyrektorowi, radzie pedagogicznej, organowi prowadzącemu  

i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii i wniosków na temat działalności 

dydaktyczno - wychowawczej Szkoły. 

                                            

Rozdział III 

Wybory do organów rady rodziców 

§ 6 

 

1. Zebranie rodziców w oddziale w tajnym głosowaniu wybiera spośród siebie oddziałową 

(klasową) radę rodziców składającą się  z 3 osób: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Przewodniczący oddziałowych (klasowych) rad rodziców tworzą radę rodziców. 

4. Zasady tworzenia rady rodziców określa ustawa Prawo oświatowe: 

1) w skład rady rodziców wchodzi minimum po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

5. Na zebrania rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 

sekretarza - stanowiących 3-osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ 

kierujący pracami rady. 

 

§ 7 

 

1. Wybory do oddziałowych rad rodziców i prezydium odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu rady.  

2. Lista kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc.  

3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w 

zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie. 



4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów uczestników zebrania 

wyborczego. 

5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

6.    Po zakończeniu zebrania wyborczego rady odbywa się  pierwsze zebranie prezydium rady.  

 

Rozdział IV 

Zadania prezydium rady rodziców 

§  8 

 

Zadaniem prezydium rady rodziców jest: 

1. realizowanie celów i zadań rady rodziców, 

2. kierowanie całokształtem prac rady rodziców, 

3. koordynowanie działalności oddziałowych rad rodziców, 

4. decydowanie o działalności finansowej rady, 

5. wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły. 

 

§  9 

 

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest: 

      1.   kierowanie  pracami  prezydium, 

      2.   zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium, 

3. bieżące decydowanie o wydatkach rady, 

4. opracowywanie planu pracy na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia 

prezydium, 

5. składanie rocznych sprawozdań z prac prezydium rady, 

6. przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz reprezentowanie 

rady rodziców na zewnątrz. 

 

§  10 

 

Zadaniem wiceprzewodniczącego rady rodziców  jest przejmowanie zadań przewodniczącego rady 

w razie jego usprawiedliwionej nieobecności. 

 

§ 11 

Zadaniem sekretarza rady rodziców  jest: 

1) organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady, 

2) protokołowanie obrad rady i prezydium, 

3) prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.  

 

Rozdział V 

Organizacja  rady rodziców  

§ 12 

 

1. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok. 

2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki działania rady rodziców. 

3. W ramach swoich uprawnień Rada Rodziców ma obowiązek konstruktywnie współpracować 

z organami Szkoły, nauczycielami i uczniami, szanując zasady współżycia społecznego oraz 

traktując dobro uczniów i społeczności szkolnej za nadrzędny cel swojego działania.  



 

Rozdział VI 

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne 

§ 13 

 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu rady. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz rady 

lub przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane. 

4. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. 

 

Rozdział VII 

Ramowy plan pracy rady rodziców 

§ 14 

 

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez  prezydium nie rzadziej  niż raz w 

roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza się dyrektora szkoły. 

2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek 

oddziałowych rad rodziców, rady pedagogicznej lub dyrektora – złożony do prezydium. 

 

§ 15 

 

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w półroczu. Na posiedzenia prezydium 

zaprasza się dyrektora  szkoły. 

2. Posiedzenia prezydium są protokołowane. 

 

§ 16 

 

Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy rodziców danego oddziału, 

wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły.  

 

Rozdział VIII 

 Zasady porozumiewania się i współpracy 

§ 17 

  

1. Członkowie rady rodziców mogą porozumiewać się osobiście, telefonicznie lub mailowo.  

2. Dyrektor stale współpracuje z radą - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

3. Dyrektor porozumiewa się z członkami rady za pomocą dziennika elektronicznego wysyłając 

1) informacje o zebraniu,  

2) prośbę o zaopiniowanie lub wyrażenie zgody na sprawy wymagane przez kompetencje rady 

rodziców. 

 

Rozdział IX 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców 

§ 18 

 

1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego prezydium rady. 



3. Fundusze z dobrowolnych składek rodzice mogą wpłacać do wychowawcy lub bezpośrednio na 

konto Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki, które przeznacza środki na działalność 

statutową.  

4. Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki jest:  

1) wspieranie i finansowanie działań promujących szkołę i jej historię; 

2) działanie na rzecz rozwoju bazy materialnej szkoły oraz w tworzeniu lepszych warunków do 

pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

3) wspieranie rozwoju turystyki, szachów i różnych dyscyplin sportowych;  

4) podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w różnych dziedzinach;  

5)  wspieranie i finansowanie działalności Szkolnej Orkiestry Dętej. 

 

§ 19 

 

1. Rada rodziców posiada odrębny rachunek bankowy, na który wpływają niektóre stypendia dla 

uczniów. 

2. Do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione 4 osoby: wicedyrektor szkoły, 

kierownik administracyjno-gospodarczy, przewodniczący rady rodziców i wiceprzewodniczący 

rady. 

3. Na przelewie wymagany jest podpis 2 osób.  

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

 

1. Członkowie oddziałowych rad rodziców oraz prezydium mogą być odwołani ze swych funkcji 

przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać.  

2. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według trybu ustalonego w § 13 regulaminu. 

 

§ 21 

 

1. Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści: „Rada Rodziców przy Zespole Szkół 

Technicznych”. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

ze statutem szkoły.  

3. Regulamin rady rodziców oraz wszelkie zamiany w regulaminie uchwalane są na plenarnym 

zebraniu rady rodziców. 

 

 

Regulamin uchwalono dnia 14 grudnia 2017 roku. 

 


