
 
Regulamin wewnętrzny 

Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 125 w Warszawie. 
 
 

§ l 
Rada Rodziców działa na podstawie art.53 i 54 ustawy z dn.7.IX.1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. nr. 256, poz.2572 z późn. zm.) i w ramach określonych przez Statut Zespołu 
Szkół nr 125. 
 

§ 2 
1. Rada Rodziców Zespołu Szkół składa się z Rady Rodziców Gimnazjum nr 43 i Rady 

Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego. 
2. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wybrani spośród Rad 

Oddziałowych, po jednym z każdej z klas, wybierani przez rodziców tej klasy 
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
rodziców. 

3. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu na pierwszym 
zebraniu rodziców każdego oddziału. 

 
§ 3 

1. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium i Komisję Rewizyjną w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
Wybory te odbywają się na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu plenarnym. 

2. Prezydium RR liczy 6-8 członków, Komisja Rewizyjna 2-3 członków. 
3. Prezydium RR wybiera spośród siebie: przewodniczącego, po dwóch 

wiceprzewodniczących, sekretarzy i skarbników: do spraw liceum i gimnazjum. 
 

§ 4 
1. Posiedzenia Rady Rodziców lub Prezydium RR odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Zebrania zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na 

umotywowany wniosek członków RR lub innych organów szkoły 
 

§ 5 
1. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym, dyrektor szkoły 

lub osoba przez niego wyznaczona. 
2. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek RR, inne osoby z głosem doradczym. 
 

§ 6 
1. Rada Rodziców gromadzi na swoich kontach fundusze pochodzące z dobrowolnych 

składek rodziców, darowizn, dotacji i innych źródeł - na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

2. Rada Rodziców Gimnazjum i Rada Rodziców Liceum dysponują oddzielnymi kontami, 
na których są gromadzone składki rodziców oraz inne wpłaty przeznaczone na 
potrzeby uczniów danych szkół. 

3. Rady Rodziców są wyłącznymi dysponentami zgromadzonych na swoich kontach 
środków. 



4. Rada Rodziców upoważnia przewodniczącego, wiceprzewodniczących i skarbników lub 
osoby przez nich wyznaczone do dysponowania funduszami Rad. 

5. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora i wicedyrektorów Zespołu do 
dysponowania środkami Rady w ramach wyznaczonego im limitu. 

6. Upoważnienia o których mowa w pkt. 4. i 5., w formie zaprotokołowanej uchwały 
Prezydium RR, są ważne na czas oznaczony w tej uchwale. 

7. Gospodarka zgromadzonymi funduszami odbywa się na podstawie uchwalonego przez 
Prezydium RR preliminarza na dany rok szkolny. 

8. Prezydium RR może w razie potrzeby dokonywać w ciągu roku szkolnego zmian 
w preliminarzu. 

9. Po ukończeniu każdego roku szkolnego Prezydium RR przedstawia RR sprawozdanie 
z działań wspomagających pracę szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki oraz 
sprawozdanie finansowe.  

 
§ 7 

Prezydium Rady Rodziców podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 
 

§ 8 
Komisja Rewizyjna bada działalność finansową Rady Rodziców pod względem merytorycznym 
i formalnym i co najmniej raz w roku przedstawia pisemny protokół z tego badania.  
 

§ 9 
Do zadań Rady Rodziców należą: 

1. występowanie do Dyrektora i innych organów Zespołu Szkół, organu prowadzącego 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkoły, 

2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 
oraz programu profilaktyki, 

3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 

4. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora, 
5. opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników, 
6. współpraca z wychowawcami klas, 
7. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i turystyczno-

krajoznawczej szkoły, 
8. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych na terenie szkoły, 
9. pomoc w rozwiązywaniu gospodarczych problemów funkcjonowania szkoły, 
10. współuczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę zdrowia uczniów, 

podnoszenie poziomu higieny oraz utrzymywanie ładu i porządku na terenie szkoły, 
11. czynny udział w imprezach organizowanych przez szkołę lub odbywających się pod jej 

patronatem oraz przez działające w niej organizacje młodzieżowe, 
12. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnych warunkach 

finansowych przez przyznawanie dofinansowania do obiadów, dotacji celowych, 
dofinansowywanie wyjazdów na wycieczki i obozy, udziału w imprezach kulturalnych 
i sportowych itp., 

13. podejmowanie innych działań dla dobra uczniów i szkoły, zależnie od potrzeb 
i możliwości. 



 
§ 10 

Rada Rodziców - realizując zadania w § 9 - może podejmować działania dla dobra uczniów jak 
np. organizowanie obozów, wycieczek szkolnych. 
 

§ 11 
Rada Rodziców może w razie potrzeby angażować pracowników niezbędnych do realizacji jej 
zadań. 
 

§ 12 
Regulamin i działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu Szkół 
nr 125 i obowiązującymi przepisami. 
 

§ 13 
Dyrektor Zespołu ma prawo uchylić decyzję Rady Rodziców, jeżeli narusza ona przepis § 12. 
 

§ 15 
Niniejszy regulamin wewnętrzny Rady Rodziców wchodzi w życie łącznie ze  statutem szkoły   
i stanowi   jego załącznik. 
 
 
 
Przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia 19.09.2013 r. 


