REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR l w GDYNI
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr l w Gdyni, zwana dalej radą rodziców
działa na podstawie:
- art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59);
- Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr l w Gdyni;
- niniejszego regulaminu.
I. Przedmiot i zakres działania
§1
1. Rada rodziców, będąc społecznym organem w ramach systemu oświaty, stanowi reprezentację
rodziców wszystkich uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Gdyni.
2. Rada rodziców jako organ niezależny i nie podlegający dyrektorowi wspomaga organizacyjnie i
finansowo działalność szkoły.
3. Rada rodziców współpracuje z dyrekcją szkoły, radą szkoły, radą pedagogiczną, samorządem
uczniowskim, rodzicami oraz innymi działającymi w szkole organizacjami społecznymi.
4. Rada rodziców współpracuje również z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz
kierownikiem internatu.
5. Podstawą działalności rady rodziców jest roczny plan pracy oraz ramowy plan finansowy na dany
rok szkolny przyjęty najpóźniej do końca października danego roku.
§2
1. Rada rodziców może występować do dyrekcji szkoły, rady szkoły, rady pedagogicznej i
samorządu uczniowskiego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2. Do zadań rady rodziców należy:
a) udzielanie wsparcia w planowaniu pracy szkoły oraz planowaniu wydatków szkoły,
b) udzielanie wsparcia w zakresie udoskonalania efektywności kształcenia i organizacji pracy w
szkole,
c) udzielanie szeroko rozumianej pomocy uczniom szkoły, w tym pomocy finansowej w postaci
stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za działalność społeczną i
pomocy socjalnej wg zasad opisanych w osobnych regulaminach, tj. Regulaminie
Przyznawania Pomocy Stypendialnej Uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Gdyni przez Radę Rodziców i Regulaminie Przyznawania Pomocy Socjalnej Uczniom
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni przez Radę Rodziców,
d) wspieranie działań kulturalno-oświatowych organizowanych w szkole,
e) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla
szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od sponsorów,
f) udzielanie wsparcia radzie szkoły w przedsięwzięciach, w których uczestniczą przedstawiciele
prezydium rady rodziców,
g) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy samorządu uczniowskiego,
h) zapoznawanie rodziców z potrzebami szkoły oraz zachęcanie ich do czynnego udziału w
pracach społecznych na rzecz szkoły.
II. Struktura organizacyjna rady rodziców
§3
1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców lub opiekunów uczniów, a w jej skład wchodzi
jeden przedstawiciel każdej klasy wybierany na pierwszym zebraniu rodziców uczniów w

głosowaniu tajnym na kadencję trwającą 3 lata.
2. Przedstawiciela klasy do rady rodziców mogą odwołać rodzice lub opiekunowie uczniów
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Zebrania rady rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na zgłoszony
przewodniczącemu wniosek przez :
- 1/3 rodziców lub opiekunów reprezentujących uczniów,
- co najmniej 30 % członków rady rodziców,
- co najmniej 3 członków prezydium rady rodziców,
- przewodniczącego rady szkoły,
- dyrektora szkoły.
4. Zebrania rady rodziców zwołuje się nie mniej niż 1 raz w roku szkolnym, w tym pierwsze
w dniu pierwszej wywiadówki w roku szkolnym.
5. Zebrania rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący prezydium rady lub z jego
upoważnienia wiceprzewodniczący.
6. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
§4
1. Rada rodziców w głosowaniu jawnym wybiera z grona rodziców lub opiekunów uczniów
komisję rewizyjną w liczbie trzech osób. Komisja wybiera ze swojego składu
przewodniczącego.
2. Komisja rewizyjna ocenia prawidłowość rocznego sprawozdania finansowego prezydium
rady i wydaje opinie w formie zaleceń.
3. Komisja rewizyjna składa radzie rodziców roczne, pisemne sprawozdanie z wyników
oceny wyżej wymienionego sprawozdania.
4. Komisja rewizyjna jest ciałem samodzielnym i niezależnym od prezydium rady rodziców.
5. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 3 lata.
6. Rada może odwołać komisję rewizyjną lub jej poszczególnych członków. Przepisy §8
pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
§5
1. Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu rady rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały rady rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
III. Prezydium rady rodziców
§6
1. Rada rodziców wybiera prezydium rady rodziców zwane dalej prezydium.
2. W skład prezydium wchodzą rodzice uczniów lub opiekunowie prawni.
3. W skład prezydium wchodzi nie więcej niż 17 osób. Skład prezydium, w razie potrzeby, jest
uzupełniany na pierwszym zebraniu rady rodziców w danym roku szkolnym.
4. Osoby kandydujące do wyboru na członka prezydium może zgłosić każdy rodzic z rady
rodziców.
5. Głosowanie w wyborach jest jawne.
6. W skład prezydium wchodzą osoby, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów.
7. Członkowie prezydium pełnią swoje funkcje społecznie.
8. Prezydium rady może w zależności od potrzeb utworzyć swoje komisje stałe lub problemowe.
W skład komisji mogą wchodzić rodzice nie będący członkami rady rodziców, ale nie posiadają
oni prawa głosu w decyzjach podejmowanych przez radę rodziców. Osoby te powołuje prezydium.
9. Prezydium rady rodziców na zebraniu rady rodziców, przeprowadzonym nie później niż do
końca października, przedstawia sprawozdanie finansowe ze swojej działalności w poprzednim
roku szkolnym.

§8
1. Kadencja członka w prezydium rady rodziców trwa 3 lata.
2. W razie ustania członkostwa w prezydium przed upływem kadencji wskutek utraty prawa
wybieralności lub rezygnacji na najbliższym zebraniu rady rodziców przeprowadza się wybory
uzupełniające.
3. Rada rodziców może odwołać prezydium w całości i dokonać wyboru nowego prezydium w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
4. Jeśli do upływu kadencji pozostaje nie więcej niż 6 miesięcy rada rodziców powierza
dotychczasowemu prezydium pełnienie obowiązków do końca kadencji.
5. Rada może odwołać poszczególnych członków prezydium przed upływem kadencji. Przepis
pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
§9
1. Prezydium wybiera ze swojego składu przewodniczącego, będącego jednocześnie
przewodniczącym rady rodziców, wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza.
2. Prezydium jest stale urzędującym organem rady rodziców, a jego podstawowym zadaniem jest
realizacja zapisów zawartych w §l i §2 niniejszego regulaminu.
3. Przewodniczący rady rodziców organizuje i kieruje pracą prezydium oraz reprezentuje radę
rodziców w szkole i poza nią. W razie konieczności deleguje obowiązki na
wiceprzewodniczących.
§10
1. Prezydium rady rodziców umożliwia kontakt zainteresowanym stronom poprzez skrzynkę
mailową: rr3logdynia@gmail.com. Jest to preferowany sposób kontaktu i składania wniosków
dotyczących działalności rady oraz wniosków o pomoc stypendialną i socjalną.
2. Prezydium zbiera się w szkole na swoje posiedzenia co najmniej 2 razy w miesiącu. Możliwe
jest przeprowadzanie spotkań z wykorzystaniem platformy internetowej.
3. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniach prezydium mogą brać udział przedstawiciele
sponsorów, organizacji społecznych oraz instytucji współdziałających ze szkołą.
4. W posiedzeniach prezydium może uczestniczyć dyrektor szkoły, członkowie rady pedagogicznej,
samorządu uczniowskiego oraz uczniowie i rodzice lub opiekunowie uczniów.
5. Prezydium rady rodziców może zwracać się do dyrekcji szkoły z prośbą o zaopiniowanie spraw
będących przedmiotem działania prezydium.
6. Prezydium dokumentuje swoje posiedzenia i podejmowane podczas posiedzeń czynności w formie
protokołu. Dokumentacja jest jawna.
§11
1. Działalność rady rodziców wspomagają także osoby spoza szkoły, które ze względu na
szczególny wkład pracy i oddanie uczniom uzyskały status członka honorowego rady rodziców.
IV. Tryb podejmowania uchwał przez Prezydium Rady Rodziców.
§12
1. Decyzje prezydium podejmowane są w formie uchwał.
2. Uchwały prezydium zapadają zwykłą większością głosów. Dopuszczalne jest głosowanie
elektroniczne.
V. Środki finansowe Rady Rodziców

§13
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł zwane dalej funduszem rady rodziców.
2. Wysokość rocznej składki uiszczanej przez rodziców na potrzeby rady rodziców uchwala
prezydium rady, a zatwierdza zebranie rady rodziców zwykłą większością głosów przy
obecności 1/2 uprawnionych do głosowania.
3. Funduszem zarządza prezydium rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem uczniów i
szkoły.
4. Środki zgromadzone w ramach funduszu rady rodziców przeznaczone są w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej szkoły;
b) działalność kulturalno-wychowawczą szkoły;
c) pomoc socjalną dla uczniów;
d) stypendia naukowe;
e) stypendia za działalność na rzecz drugiego człowieka, artystyczne i sportowe;
f) imprezy okolicznościowe.
5. Rada rodziców wyodrębnia fundusze na obsługę zajęć pozalekcyjnych. Wielkość funduszu
zależy od potrzeb szkoły określonych przez dyrekcję szkoły i zaakceptowanych przez prezydium
rady rodziców.
6. Za zgodność gospodarki finansowej rady rodziców z przepisami odpowiada prezydium rady.
§14
1. Odpowiedzialność merytoryczną za finanse rady rodziców ponosi księgowa zatrudniona przez
radę. Zasady wynagradzania księgowej ustala prezydium rady.
VI. Postanowienia końcowe
§15
1. Niniejszy regulamin zostaje zatwierdzony uchwałą rady rodziców.
2. Regulamin rady rodziców podlega sukcesywnej nowelizacji stosownie do potrzeb i nowego
ustawodawstwa. Obecny regulamin został sporządzony w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe.
3. Regulamin rady rodziców obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

