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Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Poligraficznych 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie 

 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 83 ust. 4 

 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. W Zespole Szkół Poligraficznych w Warszawie działa Rada Rodziców, która reprezentuje 

ogół rodziców uczniów szkoły. 

2. Rada Rodziców jest organem Szkoły. 

3. Rada Rodziców przyjmuje nazwę reprezentacji rodziców w brzmieniu: Rada Rodziców 

Zespołu Szkół Poligraficznych w Warszawie z siedzibą przy ul. Stawki 14. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele Rady Rodziców  

§ 2  

1. Misją Rady Rodziców jest działanie w najlepiej pojętym interesie uczniów w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu edukacji, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 

właściwej infrastruktury oraz przyjaznego i bezpiecznego otoczenia Szkoły. 

2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym  

z Dyrekcją Zespołu Szkół, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami 

nadzorującymi Szkołę oraz organizacjami i instytucjami wspierającymi realizację zadań 

Szkoły. 

3. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a. reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do 

doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowania do innych organów 

Szkoły w tym zakresie; 
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b. zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją 

nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla Szkoły i rodziców; 

c. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowywaniu i funkcjach rodziny: 

opiekuńczej i wychowawczej; 

d. spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, 

wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi; 

e. doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie  

i środowisku; 

f. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami Prawa Oświatowego oraz 

Statutu Szkoły; 

g. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły; 

h. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji młodzieżowych 

społecznych działających w Szkole; 

i. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do 

funkcjonowania Szkoły; 

j. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

Szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą i pomoce dydaktyczne. 

4. Funkcjonowanie Rady Rodziców opiera się na społecznej pracy jej członków. 

5. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu aktualnie wybranych z Rad 

Oddziałowych. 

§ 3  

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego 

planu pracy i rocznego preliminarza wydatków. 

§ 4  

Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły, jak też wszystkie miejsca, w których 

przebywają uczniowie podczas odbywania zajęć dydaktyczno - wychowawczych  

i opiekuńczych oraz teren wokół Szkoły. 
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ROZDZIAŁ III 

Kompetencje Rady Rodziców  

 

§ 5  

Kompetencje Rady Rodziców określają zapisy Prawa Oświatowego oraz Statut Szkoły. 

§ 6  

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrekcji Szkoły oraz 

pozostałych organów Szkoły, a także do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów i realizowane przez nauczycieli; 

3. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

4. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły; 

5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania; 

6. opiniowanie możliwości podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje; 

7. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli w związku z ubieganiem się przez nich 

o awans na wyższy stopień zawodowy; 

8. wnioskowanie do Dyrekcji Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

9. wnioskowanie do organu prowadzącego o dokonanie oceny pracy Dyrektora Szkoły; 

10. opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, obowiązujących we 

wszystkich Oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne; 
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11. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym; 

12. opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 204 z późn. zm.) w 

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; 

13. uchwalanie Regulaminu Rady Rodziców i jego zmian; 

14. uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców i jego zmian; 

15. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców; 

16. uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły;  

17. gromadzenie środków z dobrowolnych wpłat rodziców oraz innych źródeł w celu 

wspierania działalności Szkoły, a także zasad użytkowania tych funduszy. 
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ROZDZIAŁ IV 

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 

 

§ 7  

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły są zebrania rodziców 

uczniów poszczególnych klas. 

2. Rodzice wybierają na pierwszym zebraniu klasowym w każdym roku szkolnym spośród 

siebie „klasową radę rodziców" składającą się z trzech osób tak, aby można było utworzyć 

funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

3. Klasowe rady rodziców wybierają spośród siebie jednego członka jako przedstawiciela do 

Rady Rodziców. 

4. Przedstawiciel rady klasy reprezentuje rodziców klasy na ogólnym zebraniu Rady 

Rodziców oraz przekazuje uchwały, wnioski, komunikaty na najbliższym spotkaniu 

Rodziców klasy. 

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Plenarne Zebranie Rodziców, które wybiera spośród 

siebie: 

1) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady; 

2) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady. 

6. W zebraniach Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor 

Szkoły oraz zaproszeni goście bez prawa do udziału w głosowaniu. 

7. Zebrania prowadzi i im przewodniczy Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców lub 

wskazany przez niego inny członek Prezydium. 

8. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 - 5 członków, tak aby można było wyłonić funkcję 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz ewentualnie 1 

dodatkowego członka. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym 

posiedzeniu w nowym roku szkolnym. 

9. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy: 

1) opracowanie projektu Planu Pracy i Regulaminu Finansowego na dany rok szkolny, 

przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie; 

2) współdziałanie ze wszystkimi przedstawicielami z poszczególnych oddziałów w celu 

włączenia ich do realizacji planu pracy; 

3) określenie zadań dla komisji stałych oraz powoływanych doraźnie. 

10.  Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy: 
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1) kierowanie działalnością Rady; 

2) reprezentowanie Rady na zewnątrz; 

3) zwoływanie co najmniej raz na kwartał zebrania Prezydium Rady; 

4) zwoływanie raz do roku Plenarnego Zebrania Rodziców; 

5) kierowanie działalnością finansową i gospodarczą Rady; 

6) przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły. 

11.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

wybierają przewodniczącego i zastępcę na swoim pierwszym posiedzeniu. 

12.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżąca wydatków finansowych Rady; 

2) dwa razy w roku na wniosek Prezydium Rady Rodziców, złożyć raport z kontroli i 

przedstawić wnioski pokontrolne. 

13.  Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze 

spośród swoich członków, członków Rady i spośród innych rodziców i osób 

współdziałających z rodzicami spoza Szkoły, jako ekspertów - dla wykonania określonych 

zadań. 

14. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok od daty pierwszego w roku szkolnym 

15. Zebrania Rady do dnia powołania nowej Rady, nie później jednak niż do 30 września 

w kolejnym roku szkolnym. 
 

§8 
Członkom klasowych rad rodziców i jednocześnie Rady Rodziców z klas najstarszych, których 

dzieci ukończyły szkołę w trakcie trwania kadencji Rady, mandat wygasa automatycznie. 
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ROZDZIAŁ V 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne 

 

§ 9 

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

składu danego organu , tj. w pierwszym terminie. Po 15 minutach od braku kworum w 

pierwszym terminie, obowiązuje drugi termin i wtedy wystarczy 25% obecności członków, 

aby uchwały były prawomocne. 

2.  Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania w formie zdalnej, podczas spotkań on-line lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dziennik elektroniczny. 

3. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum każdorazowo ustala Sekretarz 

organu lub Przewodniczący Rady. 

4. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz Rady i jego 

prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Prezydium Rady. 
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ROZDZIAŁ VI  

 

Wybory do organów Rady Rodziców  

§10  

 

1. Wybory do Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej i Rady Oddziałowej, odbywają 

się w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się głosowanie jawne, ale o jego jawności decydują 

zgromadzeni, obecni członkowie. Wybory odbywają się przy udziale co najmniej połowy 

delegatów uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów. 

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla 

danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie. 

3. Wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna. 

Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów. 

4. Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory Komisji 

Rewizyjnej jako następne. 

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

6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się tj. wybrania ze swego grona: 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza na pierwszym posiedzeniu. 

7. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

Rady Rodziców: 

1) wybór protokolanta zebrania, może nim być sekretarz Rady 

2) wybory organów zebrania; 

3) sprawozdanie ustępującego Prezydium Rady Rodziców z działalności w okresie 

sprawozdawczym; 

4) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium 

ustępującemu organowi; 

5) informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki; 

6) wybory nowych organów Rady Rodziców: 

a. ustalenie listy obecności przez komisję regulaminową lub prowadzącego Plenarne Zebranie 

Rodziców Przewodniczącego dotychczasowego Prezydium Rady Rodziców listy obecności 

i stwierdzenie prawomocności zebrania; 
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b. przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów; 

c. głosowanie; 

d. ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną. 

e. wolne głosy i wnioski. 

§11  

Inne Plenarne Posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad, jak w § 10, z 

tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne. 
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ROZDZIAŁ VII  

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów  

§12  

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane co najmniej raz w czasie kadencji 

Rady. Pozostałe zebrania Rady Rodziców odbywają się zgodnie z ustalonym w planie pracy 

przez Prezydium Rady Rodziców harmonogramem. 

2. Zebrania plenarne Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego mogą być też zwołane na 

wniosek klasowych rad rodziców (co najmniej trzech klas), Komisji Rewizyjnej, Rady 

Pedagogicznej, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej 1/3 członków Rady - złożony do 

Prezydium Rady. W przypadku braku możliwości przeprowadzania posiedzeń w trybie 

stacjonarnym dopuszcza się przeprowadzanie spotkań on-line. 

3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż cztery razy na rok. Jeśli będzie taka 

potrzeba na posiedzenia Prezydium Rady Rodziców zaprasza się Dyrektora Szkoły oraz 

jeśli zajdzie taka konieczność, przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji. 

4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady przez 

sekretarza Rady. 

§13  

1. Posiedzenia i kontrole Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami 

Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Prezydium Rady Rodziców, klasowych rad rodziców, grupy rodziców liczącej 

jednak nie mniej niż 70 osób. 

2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są 

przedstawiane: Plenarnemu Posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz 

osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej. 

§ 14 

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej 

rady rodziców lub Wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być 

jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§15  

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z 

następujących źródeł: 
1) z darowizn od rodziców; 

2) z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji; 

3) z imprez organizowanych przez Radę Rodziców i środowiska Szkoły. 
 
§ 16 

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków 

Rady Rodziców na dany rok szkolny zatwierdzonego przez Prezydium Rady Rodziców. 

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z zamieszczonym ramowym 

preliminarzem wydatków Rady Rodziców. 

3. Środki rodziców gromadzone są na koncie bankowym Rady Rodziców i w kasie jako 

pogotowie kasowe. 

4. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie upoważnione 

osoby: Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców i drugiego członka Rady - albo 

skarbnika i upoważnionego członka Rady Rodziców. 

5. Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach lokat 

terminowych, zyski z nich stanowią dochód Rady Rodziców. 

§17  

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący Prezydium. 
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ROZDZIAŁ IX 

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców  

§18  

1. Wydatkowanie środków pochodzących z darowizn od rodziców odbywa się następująco: 

1) 20% faktycznie wpłaconych środków jest do dyspozycji Rady Oddziałowej, pod 

warunkiem dokonania wpłat na poziomie min. 75% zadeklarowanych wpłat na konto Rady 

Rodziców. 

2) 30% faktycznie wpłaconych środków jest do dyspozycji Rady Oddziałowej, pod 

warunkiem dokonania wpłat na poziomie min. 90% zadeklarowanych wpłat na konto Rady 

Rodziców. 

3) Decyzję o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków, o których mowa w pkt. 1) i 2), 

podejmuje klasowa rada rodziców w porozumieniu z Wychowawcą klasy. Główne cele, 

na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, 

wycieczek, biwaków, upiększenie sali klasowej, nagrody dla wyróżniających się uczniów 

klasy oraz inne wydatki na rzecz klasy. 

4) Pozostała część środków z darowizn rodziców jest przekazywana do dyspozycji 

Prezydium Rady. 

5) Prezydium Rady może wydatkować środki pochodzące z darowizn rodziców wyłącznie 

na: 

a. pomoc materialną dla uczniów z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania 

dożywiania, podręczników; 

b. zapomogi socjalne np. dofinansowanie do studniówki, jednorazowa zapomoga z tytułu 

śmierci rodzica; 

c. dofinansowanie konkursów, zawodów, imprez o charakterze ogólnoszkolnym; 

d. finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, 

konkursy i inne imprezy; 

e. finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje 

sportowe); 

f. zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego; 

g. zakup nagród dla wyróżniających się uczniów kończących szkołę; 

h. stypendia dla najlepszych uczniów; 

i. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości Rady. 
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2. Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż darowizna od rodziców mogą być 

wydatkowane na: 
1) dofinansowanie celów ustalonych w § 18 pkt. 1. ust.3; 
2) finansowanie projektów własnych Rady Rodziców, jak doposażenie pracowni lub sal 

przedmiotowych, doposażenia Szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń 

sportowo- rekreacyjnych, itp.; 

3. Sposób wydatkowania środków celowych oraz pochodzących od darczyńców może być 

zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na 

rzecz Szkoły. W takim przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez 

ofiarodawców. 
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ROZDZIAŁ X 

Obsługa finansowo-księgowa Rady Rodziców  

§19  

1. Obsługę finansowo-księgową środków Rady Rodziców prowadzi skarbnik Rady 

Rodziców. 

2. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

3. Dokumenty księgowe muszą być przed księgowaniem sprawdzone i zaakceptowane pod 

względem merytorycznym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego 

Prezydium Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ XI 

Postanowienia końcowe  

§20  

1. Członkowie klasowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej 

mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które 

dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie 

uchwały według procedury ustalonej w § 9 tego Regulaminu. 

2. Członkowie klasowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej 

mogą zrezygnować ze swoich funkcji przed upływem kadencji, podając przyczynę na 

piśmie. 
 
§21  

1. Rada Rodziców poprzez różne formy działania zapewnia realizację uprawnień 

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej. 

2. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły, Radę 

Pedagogiczną lub innych pracowników Szkoły, Prezydium Rady Rodziców może złożyć 

pisemne zażalenie na ten stan rzeczy do Dyrektora lub kierownictw pozostałych organów 

Szkoły i ma prawo otrzymać wyczerpującą odpowiedź. 

3. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach, zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

4. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. Regulamin Rady Rodziców jest uchwalany na plenarnym posiedzeniu Rady i tylko w 

tym trybie może zostać zmieniony. 
6. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Plenarne Zebranie 

Przedstawicieli Rady Rodziców w dn. 8.11.2022. 


