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Regulamin Rady Rodziców 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie 

 
 
 
 
 

Na podstawie art. 53 ust . 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 roku, tekst 
jednolity (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statutu II L.O. im. Mikołaja Kopernika 
w Cieszynie 
 
 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Rada Rodziców jest organem kolegialnym, reprezentującym ogół rodziców (opiekunów 
prawnych) wszystkich uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Cieszynie. 
 

§ 2 
 

Rada Rodziców współdziała ze wszystkimi organami Szkoły. 
 

 
Rozdział II 

Zadania Rady Rodziców 
 

§ 3 
 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 
uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego 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, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania Szkoły, opracowywanego przez Dyrektora Szkoły na polecenie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny w związku z niedostatecznymi efektami kształcenia, 

4) występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów, organu prowadzącego Szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach Szkoły  

5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej Szkoły. 
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Rozdział III 
Zasady przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych 

 
§ 4 

 
1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wszystkich oddziałów, po jednym z każdego, 

wybierani w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. 
2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun 

prawny). 
4. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu danego oddziału. 
 

§ 5 
 

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym zwoływanym przez 
Dyrektora Szkoły wybiera w głosowaniu tajnym ze swojego grona Prezydium Rady oraz 
Komisję Rewizyjną. 

2. Prezydium Rady Rodziców składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz 
skarbnika. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, Przewodniczącego oraz dwóch członków. 
 
 

Rozdział IV 
Zasady działania Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych 

 
§ 6 

 
1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, z tym że 

pierwsze zebranie zwołuje Dyrektor Szkoły. 
2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek: Przewodniczącego Rady Rodziców, 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub rady oddziałowej. 
3. W uzasadnionych przypadkach w zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem 

doradczym zaproszone osoby. 
 

§ 7 
 

Pracami Rady Rodziców i Prezydium Rady kieruje Przewodniczący, a w razie nieobecności 
jego zastępca. 
 

§ 8 
 

1. Do zadań Prezydium Rady należy: 
1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców, 
2) gospodarowanie środkami finansowymi, 
3)  wykonywanie uchwał Rady Rodziców. 

2. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów Szkoły przed 
Dyrektorem Szkoły, innymi organami Szkoły oraz na zewnątrz. 
 

§ 9 
 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowej Prezydium Rady,  
2) przedstawienie Radzie Rodziców wniosków z przeprowadzonej kontroli, 
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców. 

2. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół. 
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§ 10 

 
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w  głosowaniu jawnym lub tajnym. 
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców. 
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców  głosują  przez podniesienie ręki. 
4. Głosowanie tajne może być przeprowadzone na wniosek członka Rady Rodziców przyjęty 

w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców  głosują kartami 
do głosowania przygotowanymi przez Przewodniczącego Rady Rodziców. 

5. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z trzech członków 
Rady wybieranych przez Radę Rodziców. 

6. Zebrania Rady Rodziców, Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej są protokołowane. 
 
 

Rozdział V 
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu Rady Rodziców 

 
§ 11 

1. Środki funduszu Rady Rodziców mogą być pozyskiwane z: 
1) dobrowolnych składek rodziców, 
2) darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,  
3) dochodów z imprez organizowanych przez Radę Rodziców , 
4) innych źródeł. 

2. Fundusze o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane na wspieranie działalności 
statutowej Szkoły. 

3. Wysokość składki o której mowa w ust.1 pkt 1 ustalana jest przez Radę Rodziców na 
pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.  

4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) rodzice (opiekunowie prawni), 
3) nauczyciele Szkoły, 
4) Samorząd Uczniowski.  

5. Sposób wydatkowania środków z funduszu może być zależny od wskazania celów przez 
osoby bądź instytucje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim wypadku 
Prezydium nie może wydatkować środków na inne cele. 

 
§ 12 

1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest plan finansowy zatwierdzany przez 
Radę Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

2. Działalność finansowa Rady Rodziców odbywa się w oparciu o zasady celowego 
i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 

 
 
 

§ 13 
Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na wydzielonym koncie bankowym. 
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Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 14 

1. Rada Rodziców po opracowaniu Regulaminu swojej działalności przyjmuje go w drodze 
uchwały. 

2. Zmiany regulaminu Rady Rodziców dokonywane są w drodze uchwały Rady Rodziców 
i mogą polegać na zmianie lub uchyleniu dotychczasowych postanowień. 

 
 

§ 15 
Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców. 
 

§ 16 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


