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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW 

 im. św. Stanisława Kostki w Krakowie 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1148). 

 

§2 

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców. 

§3 

1.  Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

2.  Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają 

uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych. 

Rozdział II 

Cele Rady Rodziców 

 

§4 

 

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem reprezentującym ogół rodziców 

i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły. Jest organem opiniodawczym 

i wspierającym, którego celem jest: 

1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły. 

3. Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, kulturalnych i sportowych. 

4. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i organu nadzoru pedagogicznego 

opinii rodziców we wszystkich sprawach szkoły. 

 

Rozdział III 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

 

§5 

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
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§6 

 

1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny. 

2. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora 

szkoły oceny dorobku zawodowego. 

3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 

 

Rozdział IV 

Skład Rady Rodziców 

 

§ 7 

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą „trójki klasowe” wybrane podczas pierwszego zebrania 

z rodzicami, w każdym roku szkolnym. 

2. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium: 

- przewodniczącego,  

- zastępcę przewodniczącego 

- skarbnika,  

- sekretarza 

- członka Prezydium, 

- dwuosobową Komisję Rewizyjną 

3. Prezydium wybierane jest na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. 

4. Pierwsze zebranie zwołuje Przewodniczący, w terminie do 30 września danego roku szkolnego 

i przewodniczy mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego. 

5. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym, poprzez 

podniesienie ręki. 

6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego mogą dokonać jedynie członkowie Rady, którzy 

przybyli za zebranie. 

7. Kandydat na Przewodniczącego musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

8. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców, uważa się kandydata, który uzyskał największą 

liczbę głosów. 

9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze 

rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

10. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania. 

 

§ 8 

 

1. Tryb wyboru na pozostałe funkcje Prezydium Rady Rodziców oraz do Komisji Rewizyjnej jest 

identyczny. 

2. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. 

3. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu 

przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. 

4. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków trybie 

wyborów uzupełniających 
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Rozdział V 

Zasady działania Rady Rodziców 

 

§ 9 

 

1. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub podczas jego nieobecności Zastępca. 

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

3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby 

zaproszone przez Przewodniczącego lub na wniosek Rady. 

4. Plenarne zebrania są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

5. Posiedzenia są protokołowane przez Sekretarza Rady. 

6. Uchwały/decyzje są podejmowane większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

 

 

Rozdział VI 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 

 

§ 10 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. 

2. Kwota składki na Radę Rodziców jest uchwalana w każdym roku szkolnym, na pierwszym 

posiedzeniu. 

3. Fundusze, o których mowa z ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami są uprawnieni Przewodniczący oraz Skarbnik lub inni członkowie upoważnieni przez 

Radę. 

4. Wpływy i wydatki środków finansowych są ewidencjonowane. 

5. Rada Rodziców może wydatkować środki na: 

- dofinansowanie imprez szkolnych,  konkursów i olimpiad, 

- dofinansowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów, 

- dofinansowanie kół zainteresowań, 

- zakup lektur do biblioteki szkolnej, 

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej 

- zakup naczyń do stołówki szkolnej, 

- oraz finansowanie innych projektów Rady Rodziców wspomagających funkcjonowanie szkoły. 

6. Wnioski wraz z uzasadnieniem, o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców 

mogą składać: 

- dyrektor szkoły, 

- wychowawcy klas, 

- nauczyciele, 

- trójki klasowe, 

- Samorząd Uczniowski. 

7. Na ostatnim zebraniu Rady w danym roku szkolnym, Skarbnik przedstawia sprawozdanie 

finansowe Rady Rodziców, które zostaje zaopiniowane przez Komisje Rewizyjną. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

 

1. Informacje o swojej działalności Rada Rodziców umieszcza na stronie internetowej oraz na portalu 

społecznościowym szkoły. 

2. Regulamin jest zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły. 

3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o niniejszej treści:  

RADA RODZICÓW 

K O S T K I 
PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW 

im. św. Stanisława Kostki w Krakowie 

 

5. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


