
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
RADY RODZICÓW 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681).  
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i 1287). 
3. Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie działa Rada 
Rodziców. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. organie szkoły - należy rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną,                  

Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski; 
2. statucie szkoły - należy rozumieć Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Lesznie. 
§ 3. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od września                  

do dnia 30 września kolejnego roku. 
§ 4. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w III Liceum 

Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Z chwilą zaprzestania 
uczęszczania dziecka do Szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców. 

§ 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 
1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 
2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, których 

przewodniczący stają się przedstawicielami danego oddziału w Radzie Rodziców 
Szkoły; 

3. zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 
§ 6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 
 

Rozdział II 
Skład Rady Rodziców 

§ 7. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdy 
oddział reprezentuje jeden przedstawiciel rodziców. 

§ 8. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest zebranie przedstawicieli rodziców z poszczególnych 
oddziałów. 

§ 9. Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie 
reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 
Rozdział III 

Kompetencje Rady Rodziców 
§ 10. 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo -
Profilaktycznego III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego              
w Lesznie, obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym  
skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 
szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia            
lub wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
4) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

§ 11. 1. Rada Rodziców opiniuje: 
1) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 
2) pracę nauczyciela w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia 



otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 
Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.; 

3) formy realizacji jednej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,      
do wyboru przez uczniów. 

  
Rozdział IV 

Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców 
§ 12. 1. Oddziałowe Rady Rodziców: 

1) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu 
rodziców w danym roku szkolnym; 

2) wspierają wychowawcę klasy w realizacji programu wychowawczo - 
profilaktycznego i w rozwiązywaniu problemów danego oddziału; 

3) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy 
oddziału w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego 
oddziału; 

4) występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji 
procesu dydaktycznego w danym oddziale. 

  
Rozdział V 

Wewnętrzna struktura Rady Rodziców 
§ 13. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Członków Prezydium Rady 

Rodziców wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym zebraniu przedstawicieli 
rodziców z poszczególnych oddziałów zwykłą większością głosów przy obecności           
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 14. Spośród przedstawicieli rodziców z poszczególnych oddziałów wybranych do Rady 
Rodziców, wybiera się członków Komisji Rewizyjnej, której zadaniem jest dokonywanie 
kontroli prawidłowości wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę 
Rodziców. 

§ 15. Komisja Rewizyjna może dokonywać dodatkowych kontroli finansowych na wniosek 
przynajmniej 30 rodziców uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Lesznie. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie 
do Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wraz z podaniem powodu zamiaru 
przeprowadzenia kontroli. 

§ 16. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród 
członków Rady Rodziców i osób współdziałających z rodzicami, jako ekspertów, w celu 
wykonywania określonych zadań. 

 
Rozdział VI 

Organizacja pracy Rady Rodziców 
§ 17. Zebrania Rady Rodziców Szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał: wrzesień, luty, 

czerwiec. 
§ 18. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady Rodziców nie później niż 
na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady. 

§ 19. W zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły                   
lub upoważniona przez Dyrektora Szkoły osoba, na zaproszenie Prezydium Rady 
Rodziców. 

§ 20. Zebrania Rady Rodziców mogą zostać zwołane również na wniosek: 
1) Dyrektora Szkoły; 
2) Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech oddziałów; 
3) organu prowadzącego Szkołę; 
4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 



Uzasadniony wniosek w sprawie zwołania zebrania Rady Rodziców kierowany jest          
na piśmie do Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców. 

§ 21. Zebrania Oddziałowych Rad Rodziców i zebrania Rady Rodziców są protokołowane.  
§ 22. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia 

informacji z zebrań Rady Rodziców rodzicom w poszczególnych oddziałach. 
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców na ostatnim zebraniu Rady Rodziców            
w każdym roku szkolnym przestawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. 

§ 23. Rada Rodziców na stronie internetowej Szkoły może prowadzić publikację istotnych      
dla niej informacji i ogłaszać komunikaty, po uprzednim uzgodnieniu ich treści                  
z Dyrektorem Szkoły. Obsługę techniczną strony prowadzi nauczyciel przedmiotu 
informatyka zatrudniony w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego        
w Lesznie. 

§ 24. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z zasadami 
współpracy organów szkoły, opisanymi w Statucie III Liceum Ogólnokształcącego         
im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 

§ 25. Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny, a Przewodniczący 
Prezydium Rady Rodziców przekazuje informację w tej sprawie Dyrektorowi Szkoły. 

§ 26. Rada Rodziców może włączyć się do realizacji konkretnych działań wspólnie z innymi 
organami Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego. 

§ 27. Rada Rodziców może zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 
wymiany poglądów i informacji. 

 
Rozdział VII 

Tryb podejmowania uchwał 
§ 28. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady 
Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców. Do Księgi Uchwał 
mają wgląd Dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów. 

§ 29. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. 
Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze Statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne. 

 
Rozdział VIII 

Zasady wyborów 
§ 30. Wybory przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców odbywają się 

zgodnie z następującą procedurą: 
 

Rozdział I 
Zasady ogólne 

1. Wyboru przedstawiciela Oddziałowej Rady Rodziców do Rady Rodziców Szkoły 
przeprowadza się spośród rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 
3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania. 

 
Rozdział II 

Liczba kandydatów, system wyborczy 
1. Przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców do Rady Rodziców Szkoły wybierany jest 

bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów. 
2. Wybiera się jednego przedstawiciela Oddziałowej Rady Rodziców do Rady Rodziców 

Szkoły. 
3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. 
 



4. Wybory przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna. 
5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych 

osób zwykłą większością głosów. 
6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji. 

 
Rozdział III 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Rodziców 
1. Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie. 
2. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosić kandydata. 
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach. 

 
Rozdział IV 

Sposób głosowania i warunki ważności głosu 
1. W wyborach przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców w Radzie Rodziców Szkoły 

wyborca głosuje poprzez postawienie znaku: „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
kandydata. 

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak: „x” obok 
dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej 
strony obok nazwiska żadnego kandydata. 

 
Rozdział V 

Karty do głosowania 
1. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczęcią Rady Rodziców. 
2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do procedury. 

 
Rozdział VI 

Ustalenie wyników wyborów 
1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono 

wybory. 
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania. 
3. W protokole wymienia się odpowiednio liczby: 

1) osób uprawnionych do głosowania; 
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 
3) oddanych kart do głosowania; 
4) kart nieważnych; 
5) kart ważnych; 
6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności; 
7) nazwisko osoby, która wygrała wybory. 

  4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej    
bezpośrednio po zakończeniu jej pracy. 

5. Protokół z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1: 
 

 KARTA DO GŁOSOWANIA 
 
1. c    …………………………………………………………………………….. 
 
2. c    …………………………………………………………………………….. 
 
3. c    …………………………………………………………………………...... 
 
4. c    …………………………………………………………………………...... 
 
5. c    ……………………………………………………….................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 31. Wybory Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą: 
 

Rozdział I 
Zasady ogólne 

1. Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków Komisji Rewizyjnej 
przeprowadza się spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców. 

2. Każdy przedstawiciel Oddziałowych Rad Rodziców ma prawo do głosowania. 
3. Prezydium składa się z 3 osób. 
4. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób. 
5. Wybory członków Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się jako pierwsze,          

zaś wybory Komisji Rewizyjnej jako następne. 
 

Rozdział II 
Liczba kandydatów, system wyborczy 

1. Członkowie Prezydium Rady Rodziców wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych 
kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. 
3. Wybory przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna. 
4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych 

osób zwykłą większością głosów. 
5. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji. 
6. Prezydium Rady Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie: 

Przewodniczącego Rady Rodziców, Zastępcę Przewodniczącego - Sekretarza                  
i Skarbnika. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych 
kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Prezydium Rady Rodziców. 
 

Rozdział III 
Zgłaszanie kandydatów na członków Prezydium Rady Rodziców 

1. Kandydaci na członków Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej zgłaszani są 
ustnie. 

2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata. 
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach. 

 
Rozdział IV 

Sposób głosowania i warunki ważności głosu 
1. W wyborach Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez 

postawienie znaku: „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. 
2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak: „x” obok 

dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej 
strony obok nazwiska żadnego kandydata. 

 
Rozdział V 

Karty do głosowania 
1. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczęcią Rady Rodziców. 
2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do procedury. 

 
 
 



Rozdział VI 
Ustalenie wyników wyborów 

1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono 
wybory. 

2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania. 
3. W protokole wymienia się odpowiednio liczby: 

1) osób uprawnionych do głosowania; 
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 
3) oddanych kart do głosowania; 
4) kart nieważnych; 
5) kart ważnych; 
6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności; 
7) nazwisko osoby, która wygrała wybory. 

4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
bezpośrednio po zakończeniu jej pracy. 

5. Protokół z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. 

 
Rozdział IX 

Gospodarka finansowa 
§ 32. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. 
§ 33. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki finansowe na: 

1) pomoc materialną dla młodzieży z najbiedniejszych rodzin; 
2) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak: Dzień Sportu, 

Dzień Europejski, Święto Szkoły, …; 
3) dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

sportowych i innych; 
4) dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach      

o charakterze międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, …; 
5) zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów; 
6) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia służących młodzieży Szkoły 

i wzbogacającym proces dydaktyczno - wychowawczy, które nie są standardowym 
wyposażeniem Szkoły; 

7) podróże służbowe uczniów, przedstawicieli Rady Rodziców; 
8) dofinansowanie działalności statutowej Szkoły. 

§ 34. Fundusze zgromadzone przez Radę Rodziców są przechowywane na rachunku bankowym 
przedstawiciela Prezydium Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Lesznie. 

§ 35. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane 
zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu                       
ich wydatkowania środki finansowe pozostają na koncie Rady Rodziców. 

§ 36. Obsługę księgowo - rachunkową Rada Rodziców może zlecić podmiotowi zewnętrznemu. 
§ 37. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Lesznie jest dysponentem środków finansowych zgromadzonych                
na rachunku bankowym Rady Rodziców. 

§ 38. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy. 
 
 
 
 
 



Rozdział X 
Postanowienia końcowe 

§ 39. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści: „Rada Rodziców III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie”, a także pieczęci do operacji 
finansowych o treści jak poprzednia z dopiskiem numeru konta. 

§ 40. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium Rady Rodziców, 
członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 
ogółu rodziców Szkoły. 

§ 41. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w Statucie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Lesznie. 

§ 42. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Nr 7/2019 Rady Rodziców III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie z dnia 5 grudnia 2019 roku. 

 


