
Regulamin Rady Rodziców 

w Zespole Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica 

w Warszawie 

 

§ 1. Rada Rodziców jako jeden z organów Zespołu Szkół Nr 10 im. 

Stanisława Staszica w Warszawie działa na podstawie uchwalonego Regulaminu 

Rady Rodziców oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem 

Zespołu Szkół Nr 10.  

§ 2. Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim ogółu rodziców 

uczniów Zespołu Szkół Nr 10 wyłonionym na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym.  

§ 3. Członkowie Rady Rodziców na jej pierwszym zebraniu wybierają 

spośród siebie: Przewodniczącego Rady Rodziców, jego Zastępcę, oraz 

Sekretarza. Rada Rodziców reprezentowana jest jednoosobowo przez 

Przewodniczącego lub jego Zastępcę.  

Uchwały Rady Rodziców zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków, 

przy czym uchwały dotyczące wyboru na pełnione w Radzie funkcje zapadają w 

głosowaniu tajnym.  

Przebieg zebrania Rady oraz podejmowane na nim uchwały 

protokołowane są przez Sekretarza Rady a w przypadku jego nieobecności przez 

osobę wskazaną przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.  

Zebrania Rady Rodziców odbywają się na terenie Zespołu Szkół Nr 10 co 

najmniej raz w miesiącu z wyjątkiem okresu wakacji szkolnych. Termin 

zebrania kolejnego ustalany jest na na zebraniu poprzedzającym. Z ważnych 

powodów każdy członek Rady Rodziców może wystąpić do jej 

Przewodniczącego lub jego Zastępcy o zwołanie dodatkowego zebrania w 

terminie co najmniej trzydniowym od daty powiadomienia. Zawiadomienie o 

terminie zebrania przekazywane jest telefonicznie.  

§ 4. Rada Rodziców może zaprosić na swoje zebrania Dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 10, który uczestniczy w nich z głosem doradczym.  

W zakresie współdziałania organów Zespołu Szkół Nr 10 zebrania Rady 

Rodziców mogą odbywać się przy współuczestnictwie przedstawicieli 

pozostałych organów Zespołu.  

§ 5. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:  

- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac 

Zespołu Szkół Nr 10,  

- opiniowanie programów szkół wchodzących w skład Zespołu,  

- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu,  

- współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz 

zadań opiekuńczych szkoły,  

- współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,  



- udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu Zespołu Szkół Nr 

10 oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w 

szkole,  

- organizowanie działań mających na celu podnoszenie kultury 

pedagogicznej w rodzinie i szkole,  

- uczestniczenie  w planowaniu wydatków Zespołu Szkół Nr 10,  

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-

wychowawczą.  

- pobudzanie aktywności ogółu rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 10 

na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.  

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności jej udział w 

działalności finansowo-gospodarczej Zespołu Szkół Nr 10, realizowaną poprzez 

jej fundusze pochodzące:  

- z dobrowolnych składek pieniężnych ogółu rodziców uczniów,  

- z darowizn od osób fizycznych i prawnych,  

-  z dotacji uzyskanych od instytucji pozaszkolnych,  

- z dochodów uzyskanych w wyniku organizacji aukcji, imprez i kwest.  

Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na koncie na rachunku bankowym  

w Banku wybranym uchwałą Rady Rodziców.  

 § 6. Wysokość rocznej składki rodziców oraz sposób jej pobierania na 

rzecz Rady Rodziców uchwalana jest na jej pierwszym zebraniu podobnie jak 

zasady jej wydatkowania w danym roku szkolnym. Zasady te winny 

uwzględniać w szczególności pomoc uczniom jak i pomoc materialną dla 

szkoły.  

 § 7. Licząca trzy osoby Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę 

Rodziców Zespołu Szkół Nr 10 na pierwszym jej zebraniu w danym roku 

szkolnym. W jej skład wchodzi: 1/ Przewodniczący Rady Rodziców lub jego 

Zastępca wskazany w głosowaniu tajnym, 2/ osoba, wybrana na funkcję 

Skarbnika Rady oraz 3/ osoba wyłoniona w głosowaniu tajnym z Rady 

Rodziców lecz nie pełniąca żadnej innej funkcji. Zadaniem Komisji Rewizyjnej 

jest czuwanie nad prawidłowością działalności Rady Rodziców a w 

szczególności sposobu pobierania oraz wydatkowania posiadanych w jej 

dyspozycji środków pieniężnych poprzez:  

- kontrolowanie raz w roku szkolnym, działalności Rady Rodziców pod 

względem finansowo-gospodarczym, w zakresie zgodności z 

przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i 

rachunkowości,  

- składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Rodziców 

zamykających rok szkolny.  

Całość działalności rachunkowej dotyczącej finansów Rady Rodziców powierza 

się Księgowemu Rady Rodziców, wskazanemu przez Radę Rodziców .  



 § 8. W miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców, 

powoływani są nowi członkowie z oddziału, który przestał być reprezentowany 

w Radzie.  

Rada Rodziców w ramach swej jednorocznej kadencji działa do chwili wyboru i 

ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie 

od daty wrześniowych klasowych zebrań rodziców.  

§ 9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony na wniosek każdego z 

członków Rady Rodziców wniesiony z jednoczesnym przedstawieniem 

propozycji nowego brzmienia oraz przegłosowany w głosowaniu jawnym 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, prawidłowo 

zawiadomionego o terminie zebrania.  

§ 9. Działalność członków Rady Rodziców ma charakter działalności 

społecznej.  

 

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu ................................. 

 

 

 

                                                             Przewodniczący/ Vice Przewodniczący 

                                                                                   Rady Rodziców 

 

 

Stwierdzam zgodność Regulaminu ze Statutem Zespołu Szkół Nr 10.  

 

 

 

                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 


