Regulamin Rady Rodziców
Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu
I. Ogólne zasady działania rady rodziców
1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr XI we Wrocławiu.
2. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole.
3. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.
4. W przypadku, jeżeli któryś z członków rady rodziców nie będzie mógł sprawować swojej funkcji lub
zrezygnuje z jej wykonywania w czasie trwania kadencji, w jego oddziale przeprowadza się wybory
uzupełniające, w sposób zgodny z punktem IV niniejszego regulaminu.
5. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
6. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych szkół.

II. Zadania rady rodziców
1. Rada rodziców może występować do dyrektora Liceum i innych organów Liceum, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach Liceum.
2. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) Programu wychowawczo - profilaktyczny Liceum,
3. Rada rodziców opiniuje:
 Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;
 Projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Liceum;
 Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje;
 Pracę i dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu na pisemny wniosek dyrektora Liceum.
4. Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Rada Rodziców zapoznaje się z planem nadzoru pedagogicznego i sprawozdaniem z jego realizacji
przedstawianym przez dyrektora Liceum odpowiednio na pierwszym i ostatnim w danym roku szkolnym
posiedzeniu.
6. Do innych zadań rady rodziców należy:
 współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum,
 pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Liceum,
 współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych
Liceum
 współpraca ze środowiskiem lokalnym ,
 udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu ,
 organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
szkole i środowisku lokalnym,
 podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Liceum,
zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,

III. Tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców
1.Na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym przeprowadza się wybory do rad
oddziałowych
2. Nad przebiegiem wyboru rady oddziałowej czuwa wychowawca oddziału, który przed aktem wyboru
tworzy warunki do wzajemnego poznania się rodziców;
3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału, jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic lub opiekun
4. Rada oddziału składa się z trzech osób;
5. Wyborów rad oddziałowych dokonuje się w następujący sposób:
 wybory rad oddziałowych przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana w głosowaniu
jawnym, spośród uczestników zebrania, którzy nie kandydują do rady oddziału;






rodzice każdego oddziału zgłaszają co najmniej czterech kandydatów do rady oddziału;
głosujący wpisują na karcie do głosowania jedno nazwisko osoby z listy kandydatów;
komisja skrutacyjna podlicza głosy, ogłasza wyniki wyborów i wypełnia protokół wyborczy;
osoba, która uzyskała największą liczbę głosów obejmuje funkcję przewodniczącego rady
oddziału i staje się jego przedstawicielem w radzie rodziców, dwie pozostałe osoby obejmują
funkcję zastępcy przewodniczącego i skarbnika;
6. Przedstawiciele rad oddziałowych zbierają się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje dyrektor
Liceum, nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

IV. Organizacja wewnętrzna oraz kompetencje władz rady rodziców
1. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców w danym roku szkolnym przeprowadza się wybory do władz
rady rodziców, zwanych dalej prezydium.
2. Wybór prezydium rady rodziców.
a) Przed aktem wyboru dyrektor Zespołu tworzy warunki do wzajemnego poznania się jej
członków;
b) Prezydium wybierane jest w głosowaniu tajnym;
c) Prezydium stanowią: przewodniczący rady, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik;
d) Wyborów prezydium dokonuje się w następujący sposób:
 Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana w głosowaniu
jawnym spośród członków rady rodziców, którzy nie kandydują do jej władz;
 Członkowie rady zgłaszają dwóch kandydatów do prezydium,
głosujący wybierają z listy kandydatów jedno nazwisko i wpisują je na karcie do głosowania,
 Komisja skrutacyjna zbiera karty do głosowania, podlicza głosy, ogłasza wyniki wyborów i
wypełnia protokół wyborczy;
e) przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, druga w kolejności –
obejmuje funkcję zastępcy przewodniczącego
f) wyboru sekretarza i skarbnika dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród członków rady rodziców,
którzy zgłoszą się do sprawowania tych funkcji, jeżeli do sprawowania każdej z nich zgłosi się jedna
osoba; jeżeli chętnych jest więcej, komisja skrutacyjna przeprowadza tajne głosowanie.
g) Po ogłoszeniu wyników następuje ukonstytuowanie się władz rady;
h) Przewodniczący rady rodziców jest jednocześnie przewodniczącym prezydium i jego reprezentantem.
2. Kompetencje prezydium rady rodziców.
a) Przewodniczący rady:
 organizuje prace rady,
 zwołuje i prowadzi posiedzenia rady,
 reprezentuje radę na zewnątrz;
b) Zastępca Przewodniczącego:
 przejmuje obowiązki Przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności,
c) Sekretarz Rady:
 odpowiada za dokumentację rady,
 protokołuje jej posiedzenia;
d) Skarbnik Rady:
 odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę,
 przygotowuje sprawozdania finansowe;
3. Władze rady rodziców pełnią swoje obowiązki honorowo.

V. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców
1. Członkowie rady rodziców mają prawo:
a) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za
poufne, lub dotyczące spraw personalnych;
b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach Liceum;
c) głosowania na równych prawach nad wszystkimi sprawami podejmowanymi przez radę;
d) zgłaszania zmian w porządku obrad rady rodziców
e) zgłaszania wniosków do przewodniczącego rady

2. Członkowie rady rodziców mają obowiązek:
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w pracach rady rodziców oraz w spotkaniach rad oddziałowych,
których są reprezentantami
b) systematycznie i rzetelnie przekazywać sprawozdania z posiedzeń rady rodziców wszystkim rodzicom
danego oddziału
c) rzetelnego przekazywania radzie rodziców informacji i wniosków od rodziców swojego oddziału;
d) uprzedzania o ewentualnej nieobecności swojego zastępcy i zobowiązania go do zastępstwa na
posiedzeniu rady rodziców lub rady oddziałowej
3. Członkowie rady rodziców pełnią swoje obowiązki honorowo.

VI. Tryb pracy rady rodziców
1. Organizowanie posiedzeń rady rodziców:
a) Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie ustalonym w rocznym
harmonogramie pracy;
b) Przewodniczący może zwołać posiedzenie rady poza terminem ustalonym w harmonogramie,
powiadamiając członków rady co najmniej na 3 dni przed tym posiedzeniem;
c) Posiedzenia rady mogą być zwoływane w każdym terminie z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na
wniosek dyrektora Liceum, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, uczniowskiego
zachowaniem jednak 3-dniowego terminu powiadomienia
2. Posiedzenia rady rodziców:
a) Przygotowanie posiedzenia jest obowiązkiem przewodniczącego rady
b) Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego;
c) W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor Liceum lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego na wniosek prezydium rady lub dyrektora Liceum;
d) Decyzje podjęte przez radę są wiążące, o ile obecnych jest ci najmniej połowa członków rady;
e) Posiedzenia rady są protokołowane;
f) protokoły obrad są przyjmowane przez radę na następnym jej posiedzeniu poprzez złożenie przez jej
członków podpisów pod protokołem
3. Podejmowanie uchwał:
a) Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym;
b) W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w
trybie tajnym;
c) Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym;
d) Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII. Fundusze rady rodziców
1. Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł:
a) celem gromadzenie funduszy jest wspieranie działalności statutowej szkoły,
b) Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala rada w preliminarzu budżetowym, przygotowanym
przez prezydium po konsultacji z dyrektorem Liceum;
c) Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor Liceum, rada pedagogiczna,
samorząd uczniowski, wychowawcy klas, rady oddziałowe;
d) Rada ma wydzielone konto bankowe
e) Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada poprzez dwie upoważnione osoby:
przewodniczącego rady i skarbnika, księgową
2. Rada rodziców przedstawia na początku roku szkolnego wszystkim rodzicom, preliminarz budżetowy
oraz informuje o sposobie realizacji preliminarza budżetowego z poprzedniego roku szkolnego.

VIII. Podstawowe zasady działalności finansowo – gospodarczej:
1) Fundusze rady powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności, zdeklarowanych na rzecz rady
składek rodziców i dotacji instytucji państwowych oraz organizacji społecznych.
2) Środki rady mogą być zużywane na działalność określoną regulaminem rady rodziców, a
przede wszystkim na udzielenie Liceum pomocy materialnej w zakresie programu wychowania i
opieki nad dziećmi i młodzieżą .

3) W działalności finansowo – gospodarczej rady obowiązują ogólne zasady celowego
oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną. Za zgodność
gospodarki rady z przepisami odpowiada przewodniczący rady rodziców oraz skarbnik.

IX. Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców.
1. Prezydium rady rodziców, za jej zgodą, może wydatkować środki pochodzące ze składek rodzicielskich
na następujące cele:
 pomoc materialną dla uczniów najbiedniejszych rodzin
 dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym
 zajecia pozalekcyjne
 nagrody dla wyróżniających się uczniów lub zespołów uczniów
 wycieczki klasowe lub międzyklasowe o tematyce zgodnej z programem wychowawczo profilaktycznym Liceum
 zakup książek, pomocy dydaktycznych, sprzętu TV, komputerów
 zakup środków czystości, opłaty za remonty i naprawę sprzętu
 zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego
2. Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:
 dofinansowanie celów ustalonych w p-cie IX.1
 remonty bieżące infrastruktury szkolnej, budowa nowych pracowni
 finansowanie własnych projektów rady rodziców
 dofinansowanie działalności statutowej Liceum
 lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci
zakupu akcji
 inne cele realizowane uchwałą rady rodziców

X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin rady rodziców wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek:
a) prezydium rady rodziców
a) dyrektora Liceum;
b) rady pedagogicznej.
3. Regulamin rady rodziców jest załącznikiem do Statutu Liceum.

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 14/2019
Przedstawiony na Radzie Pedagogicznej w dniu 13.09.2019roku.
Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 17.09.2019

