
REGULAMIN 
RADY RODZICÓW 
 
przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi  
im. B. Limanowskiego w Warszawie 
 
(uchwalony w dniu 20 marca 2013 roku) 
 
 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia wstępne 
 
§ 1 
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:  artykuły 53 i 54 Ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7.09. 1991r. (Dziennik Ustaw Nr 425 z późniejszymi zmianami) oraz 
Statut I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. B. 
Limanowskiego w Warszawie. 
 
§ 2 
1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców przy I Liceum 
Ogólnokształcącym  z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w 
Warszawie”. 
2. Rada Rodziców jest organem szkolnym. 
 
§ 3 
Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację, tryb podejmowania uchwał, 
zasady przeprowadzania wyborów oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 
Rady Rodziców. 
 
§ 4 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, naleŜy przez to rozumieć I Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie. 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, naleŜy przez to rozumieć ogół rodziców 
uczniów szkoły. 
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, naleŜy przez to rozumieć 
odpowiednio: Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną szkoły, Samorząd Uczniowski 
szkoły. 
 
 
ROZDZIAŁ II 
Cele i zadania Rady Rodziców 
 
§ 5 
Celem Rady Rodziców jest: 
1. reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do 
doskonalenia statutowej działalności szkoły, a takŜe wnioskowanie do innych organów 
szkoły  w tym zakresie spraw. 
2. działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 
3. wparcie merytoryczne i organizacyjne wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów i 
pedagogów szkolnych w zakresie wychowawczej i edukacyjnej roli szkoły. 



 
 
§ 6 
Zadaniem Rady Rodziców jest: 
1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły, 
2. gromadzenie funduszy, 
3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 
wpływu na działalność szkoły, w szczególności zaś: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie, 
b) uzyskania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego 

postępów oraz trudności, 
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 
e) wyraŜania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

 
 
ROZDZIAŁ III 
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 
 
§ 7 
1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców 
klasy. 
2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się 
z 3-5 osób oraz przedstawiciela do Rady Rodziców. 
 
§ 8 
Wszyscy przedstawiciele klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły. 
 
§ 9 
1. NajwyŜszą władzą ogółu  rodziców jest zebranie Rady Rodziców, zwoływane co 
najmniej jeden raz w ciągu danego roku szkolnego, na początku danego roku szkolnego. 
2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Zarząd Rady Rodziców. 
 
§ 10 
Zebranie Rady Rodziców moŜe być zwołane takŜe w kaŜdym czasie na wniosek Zarządu 
lub klasowych rad rodziców z co najmniej 3 klas oraz na wniosek Dyrektora szkoły lub 
Rady Pedagogicznej złoŜony do Zarządu Rady Rodziców.  
 
§ 11 
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych  rodziców, 
klasowej rady rodziców, dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy. 
 
§ 12 

1. Zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Zarząd Rady Rodziców w składzie  
od 3 do 7 członków jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców. 
2. Zarząd Rady Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, od jednego do 
trzech wiceprzewodniczących oraz ewentualnie sekretarza i skarbnika. 



3. Zarząd Rady Rodziców moŜe tworzyć stałe lub doraźne komisje dla wykonywania 
określonych zadań. 
 
§ 13 
1. Zebranie Rady Rodziców wybiera Komisje Rewizyjną w składzie od 3 do 5 członków 
jako organ czuwający nad zgodnością działania Zarządu z regulaminem i przepisami 
ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo – gospodarczej.  
2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać  ustępujący członkowie Zarządu i osoby 
spośród uczestników zebrania zorientowani w przepisach prawa finansowego i 
rachunkowości.  
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza oraz 
ewentualnie wiceprzewodniczącego. 
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba delegowana przez niego ma prawo 
uczestniczyć w zebraniach Zarządu.  
 
 
§ 14 
1. Kadencja Rady Rodziców, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok, począwszy 
od zebrania zwołanego na początku roku szkolnego, do zebrania na początku 
następnego roku szkolnego. 
2. Podczas zebrania na początku roku szkolnego ustępujący Zarząd składa 
sprawozdanie z wykorzystania funduszy Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym . 
Komisja Rewizyjna przedstawia swoją opinię na temat przedstawionego sprawozdania.    
  
 
ROZDZIAŁ IV 
Tryb podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów do organów Rady Rodziców 
 
§ 15 
1. Uchwały klasowych zebrań rodziców i Rady Rodziców podejmowane są zwykłą 
większością głosów. 
2. Propozycje treści uchwał zgłaszają członkowie danego organu. 
 
 
§ 16 
1. Wybory do klasowej rady rodziców odbywają się w glosowaniu tajnym. 
2. Wybory do Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu 
jawnym. Na wniosek członka Rady Rodziców moŜe zostać przegłosowane tajne 
głosowanie. 
3. Liczba kandydatów do danego organu  nie moŜe być mniejsza od liczb miejsc 
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę 
na kandydowanie. 
4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów i zdobyli 
minimum 50% oraz jeden głos uczestników zebrania. 
5. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie, 
6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim 
posiedzeniu. 



 
 
 
RODZIAŁ V 
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 
 
§ 17 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z:  dobrowolnych składek rodziców,  
wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji, organizowanych dochodowych  imprez 
oraz  innych źródeł. 
2. Na początku kaŜdego roku szkolnego rodzice mogą złoŜyć pisemną deklarację 
wysokości wpłat na Radę Rodziców w ciągu danego roku szkolnego. 
 
§ 18  
Fundusze Rady Rodziców gromadzone są na rachunku bankowym. 
 
§ 19 
Wydatki Rady Rodziców są jawne. 
.  
§ 20 
1. Wydatki są ponoszone na wniosek rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz 
Samorządu Uczniowskiego. 
2. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na: 
a) poprawę bazy materialnej szkoły, 
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 
c) wycieczki i imprezy szkolne dla uczniów, 
d) nagrody i zapomogi, 
e) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów 
f) obsługę finansową Rady Rodziców 
 
 
§ 21 
Ponoszone wydatki wymagają akceptacji Zarządu Rady Rodziców lub minimum dwóch 
jego członków. 
 
 
ROZDZIAL VI 
Postanowienia końcowe 
 
§ 22 
W celu wymiany informacji i współdziałania z organami szkoły Rada Rodziców na 
swoje zebrania a Zarząd  na swoje posiedzenia moŜe zapraszać Dyrektora szkoły oraz 
kierownictwo   pozostałych organów szkoły. 
 
 
§ 23 
1. Rada Rodziców poprzez róŜne formy swojego działania zapewnia realizację 
uprawnień ustawowych  i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w 
niniejszym regulaminie. 



2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrektora szkoły, podległych 
jej pracowników, a takŜe przez Radę Pedagogiczną, Zarząd Rady Rodziców moŜe 
wnieść zaŜalenie do organu prowadzącego szkołę 
3. Rada Rodziców informuje o swoich działaniach i podjętych uchwałach  rodziców i 
organy szkoły. 
 
§ 24 
Członkowie klasowych rad rodziców oraz Zarządu Rady Rodziców, mogą być odwołani 
ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, 
postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według  trybu  
ustalonego w Rozdziale IV. 
 
§ 25 
Rada Rodziców posługuje się pieczątka podłuŜną o treści: Rada Rodziców przy I 
Liceum Ogólnokształcącym im. B. Limanowskiego, Warszawa, ul. Felińskiego 15 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


