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R E G U L A M I N 

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 

I.    Podstawa prawna  

§ 1 

 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie : 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z 2004 

r. z późniejszymi zmianami). Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80 z 2007 r. 

poz. 542) 

2. Statutu Szkoły. 

3. Niniejszego Regulaminu. 

 

II.  Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców  

 

§ 2 

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

3. Wybory do Rad Oddziałowych: 

- przeprowadzone są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, 

- Rada Oddziałowa liczy trzy osoby, 

- do Rad Oddziałowych kandydują osoby uczestniczące w zebraniu,  

- wybory odbywają się w tajnym głosowaniu rodziców uczestniczących w zebraniu, 

- w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z wyborów do rady oddziałowej 

i reprezentanta do Rady Rodziców. 

5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Rodziców z powodu rezygnacji lub innych 

przyczyn losowych jednego z przedstawicieli Rady Rodziców z danego oddziału w jego 

miejsce wchodzi nowy. 

6. Kadencja Rady Rodziców trwa od dwóch do trzech lat. 

 

III.  Zakres,  przedmiot i zasady działania Rady Rodziców 

 

§ 3 
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Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem reprezentującym rodziców 

współpracujących z Dyrekcją Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Ostrowcu Świętokrzyskim (zwanego dalej szkołą), Radą Pedagogiczną,  Samorządem 

Uczniowskim, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Starostwem Powiatowym w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi uczniów działającymi w szkole.  

 

§ 4 

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1)   wewnętrzną strukturę rady i tryb pracy rady, 

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o której mowa w ust. 1. oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2., 

3) roczny plan pracy oraz roczny plan wpływów i wydatków. 

2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

1) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, 

2) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dnia od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu (Dz. U. Nr 80 poz.542 ust.2 pkt. 1 

lit. a lub b) 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. 

4. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8., należy: 

1) 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 skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.IX.1991 r. 

o systemie oświaty, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 

4) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku 

zawodowego; nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania 

o awans zawodowy, 

5) opiniowanie dokumentów szkolnych. 

 

5. Rada Rodziców występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 

6. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy 

szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych 
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i wyposażenia szkoły, zapewnienia warunków bytowych uczniów i pomocy 

materialnej. 

 

 

7. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest 

reprezentantem wobec Dyrekcji Szkoły, władz szkolnych oraz instytucji 

pozaszkolnych, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje 

rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki 

a także do świadczenia pomocy materialnej szkole. 

 

 

§ 5 

 

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego 

planu pracy i rocznego planu wpływów i wydatków. 

 

 

§ 6 

Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały zapadają w głosowaniu 

jawnym większością głosów, przy zapewnieniu uczestnictwa w głosowaniu więcej niż połowy 

członków Rady Rodziców. 

 

                                                                    § 7 

 

 

W wypadkach podjęcia uchwały przez Radę Rodziców sprzecznej z prawem lub ważnym 

interesem szkoły, Dyrektor może zawiesić jej wykonanie. W terminie siedmiu dni powinien 

uzgodnić z Radą Rodziców dalszy tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

Tok postępowania można uzgodnić z prezydium Rady Rodziców i o ile waga sprawy i termin 

nie pozwalają na odwlekanie załatwiania jej, do czasu zwołania zebrania Rady Rodziców.  

 

 

§ 8 

 

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz w roku szkolnym i są 

zwoływane przez prezydium Rady Rodziców. Z uwagi na potrzeby szkoły w celu 

podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania decyzji zebrania Rady Rodziców 

mogą być zwoływane częściej a także na wniosek Dyrektora Szkoły. 

2. W zebraniach Rady Rodziców oraz jej organów i władz bierze udział Dyrektor Szkoły  

lub wyznaczony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej. 

3.  Z Zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół. Protokolantem zebrania jest   

sekretarz Rady Rodziców lub inna osoba z Prezydium Rady Rodziców. Członkowie 

Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności. 

 

 

IV. Władze i organa Rady Rodziców – kompetencje i sposób ich wyłaniania. 

 

 

§ 9 
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4. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym wybiera: 

- przewodniczącego Rady Rodziców. 

- prezydium Rady Rodziców  

- komisję rewizyjną 

      W/w osoby pełnią swoje funkcje społecznie  

5. Rada Rodziców ustala liczbę sekcji lub komisji, w zależności od potrzeb. 

 

 

 

§ 10 

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców: 

- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-

gospodarczą  

- reprezentuje Radę Rodziców przed Dyrekcją Szkoły,  organem nadzorującym 

- i prowadzącym szkołę  oraz na zewnątrz szkoły. 

- zwołuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły  zebranie Rady Rodziców 

ustalając termin i porządek zebrania, 

- podpisuje uchwały Rady Rodziców 

- podpisuje protokoły z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium. 

 

 

§ 11 

 

1. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą z urzędu: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz, dwóch członków. 

2. Prezydium Rady Rodziców odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb 

wynikających  z zadań Rady Rodziców. 

3. Uchwały Prezydium Rady Rodziców w okresach między zebraniami Rady Rodziców 

są obowiązujące dla wszystkich rodziców. 

4. Prezydium Rady Rodziców składa sprawozdanie Radzie Rodziców z działalności 

za dany okres, przedkłada do zatwierdzenia plan pracy i preliminarz wydatków. 

Rada Rodziców przed podjęciem uchwały aprobuje prace Prezydium, albo też odwołuje 

Prezydium w pełnym składzie lub niektórych członków. 

5. Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania; 

- podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady 

Rodziców, w okresie między zebraniami Rady Rodziców, 

- podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

- współpracuje z dyrekcja szkoły, radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia 

organizacji pracy szkoły, prezentuje opinie rodziców we wszystkich sprawach 

ważnych dla szkoły, uczniów i rodziców do czynnego udziału w realizacji 

programu nauczania, wychowania i opieki.  

 

§ 12 

 

1. Ustala się skład Komisji Rewizyjnej w liczbie co najmniej trzech osób. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
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3. Zadanie komisji rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał, zgodnie z prawem 

gromadzenia i wydatkowania funduszów rady Rodziców, prawidłowej gospodarki 

majątkiem Rady Rodziców. 

4. Komisja rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole działalności Rady Rodziców 

na żądanie Dyrektora Szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę.  

 

 

 

V.  Gospodarka finansowa 

§ 13 

 

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych  składek rodziców . Wysokość 

dobrowolnej składki ustala Rada Rodziców na wniosek prezydium Rady Rodziców 

na pierwszym zebraniu 

2. Fundusze Rady rodziców mogą pochodzić także od instytucji, przedsiębiorstw i osób 

fizycznych 

3. Rada Rodziców gromadzi fundusze, które przeznaczone są w szczególności na opiekę 

nad młodzieżą oraz na wychowawczą działalność szkoły. 

4.  Rada Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na: 

- na poprawę bazy materialnej szkoły (zakup pomocy dydaktycznych 

do pracowni, zakup książek i prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej), 

która służy wspomaganiu procesu dydaktycznego, 

- zapomogi dla uczniów, 

- zakup nagród książkowych i rzeczowych dla najlepszych uczniów, 

- dofinansowanie do wycieczek i imprez o charakterze szkolnym, 

- dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach 

i olimpiadach  o charakterze szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim ( delegacje uczniów i nauczycieli 

–opiekunów), 

- zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego, 

- zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, leków 

do gabinetu  medycznego i szkolnych apteczek, 

- bieżące remonty i konserwacje w szkole, 

- dofinansowanie działalności statutowej szkoły. 

 

§ 14 

 

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym  przez Radę 

Rodziców planie finansowym – preliminarzu wydatków. 

2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez 

Prezydium Rady Rodziców. 

3. O dokonanych zmianach Prezydium Rady Rodziców informuje Radę Rodziców 

na najbliższym zebraniu Rady 

 

§ 15 

 

1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych 

przez ministra finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi. 

2. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów, bądź oświadczenia. 
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3. Decyzję o wydatkowaniu środków z funduszu Rady Rodziców podejmuje 

przewodniczący Rady Rodziców i jeden spośród 2 członków upoważnionych przez 

radę rodziców tj. wiceprzewodniczący lub skarbnik  po uzyskaniu opinii Dyrektora 

Szkoły o ile wynika ona z potrzeb szkoły. 

4. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem 

i zaakceptowane przez przewodniczącego Rady Rodziców pod względem 

merytorycznym i skarbnika pod względem formalno-rachunkowym. 

 

                                   

§ 16 

 

Rada Rodziców powierza prowadzenie dokumentacji finansowo-ksiegowej Rady Rodziców 

pracownikom administracji szkoły tj. gł. księg. Danuta Machniak i st. referent Krystyna Żak 

W/w osoby wykonują swoją prace odpłatnie na postawie umowy o dzieło. 

 

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalania 

i zatwierdzania . 

2. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane  

3. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej „ Rada Rodziców przy ZSOMS w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

4. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia. 

5. Rada Rodziców upoważnia do otwierania rachunku bankowego i dysponowania 

środkami na tym rachunku przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika Rady 

Rodziców. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2012r. 

 

 

 

 

 

Powyższy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr …1/2012… 

 przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 19.09.2012r. 

 

 

 

        Podpis dyrektora zespołu szkół 

 

 

 


