
 
 
  
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN 

Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 
w Płocku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

 Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 
1) Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 5 w Płocku; 
2) Statucie - należy przez to rozumieć statut szkoły; 
3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły; 
4) Radzie - należy przez to rozumieć radę rodziców; 
5) Radzie oddziałowej- należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez 

rodziców uczniów danej klasy; 
6) Zebraniu klasowym -  należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów klasy; 
7) Przewodniczącym, sekretarzu, skarbniku, członku  - należy przez to rozumieć 

odpowiednio  przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, członka rady rodziców; 
8) Prezydium - należy przez to rozumieć prezydium rady rodziców; 
9) Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców; 
10) Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły; 
11) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

jeden oddział w szkole; 
12) Nauczycielu - należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego. 

§ 2. 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców  
i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły. 

2. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu oddziaływanie na dzieci  
i młodzież w procesie nauczania, opieki i wychowania współdziałającą z nauczycielami, 
uczniami i rodzicami. 

3. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia 
statutowej działalności szkoły. 

4. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 5 w Płocku jest jednocześnie Radą Rodziców szkół 
wchodzących w skład Zespołu.  

 
ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY 

§ 3. 

1. Na pierwszym zebraniu klasowym, które odbywa się w nowym roku szkolnym, rodzice 
wybierają z własnego grona radę oddziałową.  

2. Wybory odbywają się w trybie tajnym. Kworum stanowią rodzice obecni na zebraniu. 
3. Kadencja rady oddziałowej trwa 1 rok szkolny. 
4. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie radę oddziałową składającą się z 3 osób. 



5. Spośród członków rady oddziałowej wyznaczany jest przedstawiciel oddziału do Rady 
Rodziców. 

6. W zebraniu plenarnym przewodniczącego rady oddziałowej może zastąpić inny członek 
rady oddziałowej. 

§ 4. 
1. W nowym roku szkolnym na pierwszym zebraniu przewodniczących rad oddziałowych  

w głosowaniu tajnym członkowie rady rodziców wybierają:  
1) Prezydium rady rodziców składające się z 5-6 osób - wewnętrzny organ kierujący 

pracami rady, które uzyskały największą liczbę głosów; 
2) Komisję rewizyjną składającą się z 3 osób, które uzyskały największą liczbę głosów  

- organ kontrolny prezydium rady. 
2. Kadencja trwa 1 rok szkolny. 
3. Obecność na zebraniu plenarnym jest obowiązkowa i dokumentowana jest listami 

obecności. 
4. W zebraniu plenarnym rady rodziców może brać udział dyrekcja lub inne zaproszone 

osoby - bez prawa głosu. 
5. Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swe funkcje społecznie. 

 

ROZDZIAŁ III 
WYBORY DO ORGANÓW RADY 

§ 5. 

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie nie później niż do 
końca września danego roku szkolnego. 

2. Wybory do prezydium rady i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym 
podczas pierwszego w danym roku szkolnym plenarnego zebrania przewodniczących rad 
oddziałowych. 

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali więcej głosów od pozostałych, ale nie mniej 
niż   50% ogółu oddanych głosów. Kworum stanowią obecni na zebraniu. 

4. Jeśli kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów, wyboru dokonuje się w drodze 
losowania między tymi kandydatami. 

5. Członkowie rad oddziałowych, prezydium rady oraz członkowie komisji rewizyjnej mogą 
dobrowolnie zrezygnować z pełnionych funkcji lub być odwołani przed upływem 
kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią w trybie wotum nieufności 
ich odwołać na wniosek minimum trzech przewodniczących rad oddziałowych lub 
dyrektora szkoły. 

6. Na miejsce odwołanych lub ustępujących powołuje się nowych. 
7. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej  

nie później niż po upływie 2 tygodni po odbyciu się klasowych zebrań rodziców. 
8. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od 

terminu wyborów, nie później niż do końca września. 

 
 



ROZDZIAŁ IV 
SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW 

§ 6. 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do RAD ODDZIAŁOWYCH: 
1) wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

w danym roku szkolnym; 
2) termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w roku szkolnym ustala dyrektor 

szkoły; 
3) podczas zebrań klasowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z 3 osób; 
4) w wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia reprezentuje tylko jeden rodzic; 
5) wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym, dopuszcza się 

możliwość głosowania w trybie  jawnym; 
6) wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym 

przeprowadza wychowawca oddziału; 
7) zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do rady oddziałowej:  

a) przeczytanie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów, 
b) powołanie co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej, 
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

8) zadania komisji skrutacyjnej: 
a) przygotowanie kart do głosowania, 
b) przeprowadzenie głosowania, 
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu nowo 

wybranej rady oddziałowej, 
9) członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej; 
10) zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą zgłaszać jedynie rodzice przybyli  

na zebranie; 
11) kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie; 
12) w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia; 
13) głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania; 
14) na karcie do głosowania wpisujemy wszystkich kandydujących, obok nazwiska 

stawiamy krzyżyk w ilości przewidzianych miejsc do rady oddziałowej; 
15) jeżeli liczba osób kandydujących do rady oddziałowej jest większa od przewidzianych  

w regulaminie miejsc, o składzie rady decyduje liczba głosów oddanych na 
poszczególnych kandydatów; 

16) jeśli kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów wyboru dokonuje się w drodze 
losowania między tymi kandydatami. 

17) wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona 
przewodniczącego, który jest jednocześnie członkiem do rady rodziców; 

18) sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym regulaminie 
rozstrzyga zebranie klasowe; 

19) odwołanie członka rady oddziałowej może nastąpić w czasie każdego zebrania 
klasowego w przypadku rezygnacji z członkostwa w radzie lub na pisemny wniosek ¼ 



liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy 
obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. 

§ 7. 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do RADY RODZICÓW: 
1) wybory przedstawiciela danego oddziału do rady rodziców przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym; 
2) przedstawicielem danego oddziału w radzie rodziców jest przewodniczący rady 

oddziałowej; 
3) wybory do rady rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym; 
4) wybory do rady rodziców przeprowadza przewodniczący prezydium na pierwszym 

plenarnym zebraniu rodziców; 
5) przewodniczący prezydium powołuje 3-osobową komisję skrutacyjną, która 

przygotowuje kartki do głosowania i zajmuje się liczeniem głosów. Komisja skrutacyjna 
wybiera spośród siebie przewodniczącego, który odczytuje wyniki głosowania; 

6) członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady rodziców; 
7) zgłoszenia kandydatów do rady rodziców mogą zgłaszać jedynie rodzice przybyli  

na zebranie; 
8) kandydat do rady rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie; 
9) w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danej klasy; 
10) na karcie do głosowania wpisujemy wszystkich kandydujących, obok nazwiska 

stawiamy krzyżyk w ilości przewidzianych miejsc do rady rodziców; 
11) jeśli liczba osób kandydujących do prezydium jest większa od przewidzianych  

w regulaminie miejsc, o składzie prezydium decyduje liczba głosów oddanych  
na poszczególnych kandydatów;    

12) jeśli kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów wyboru dokonuje się w drodze 
losowania między tymi kandydatami. 

13) Prezydium wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika, sekretarza  
i członków. 

§ 8. 
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do KOMISJI REWIZYJNEJ: 

1) wybory przedstawiciela danego oddziału komisji rewizyjnej przeprowadza się  
na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym; 

2) wybory komisji rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu tajnym; 
3) wybory komisji rewizyjnej na pierwszym plenarnym zebraniu rodziców w roku 

szkolnym przeprowadza przewodniczący prezydium; 
4) Przewodniczący prezydium powołuje 3-osobową komisję skrutacyjną, która 

przygotowuje kartki do głosowania i zajmuje się liczeniem głosów. Komisja skrutacyjna 
wybiera spośród siebie przewodniczącego , który odczytuje wyniki głosowania; 

5) członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do komisji rewizyjnej; 
6) zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej mogą zgłaszać jedynie rodzice przybyli  

na zebranie. 
7) kandydat do komisji rewizyjnej musi wyrazić zgodę na kandydowanie; 
8) w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danej klasy; 



9) na karcie do głosowanie wpisujemy wszystkich kandydujących, obok nazwiska 
stawiamy krzyżyk w ilości  przewidzianych miejsc do komisji rewizyjnej; 

10) jeśli liczba osób kandydujących do komisji rewizyjnej jest większa od przewidzianych  
w regulaminie miejsc, o jej składzie decyduje liczba głosów oddanych na 
poszczególnych kandydatów;    

11) jeśli kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów wyboru dokonuje się w drodze 
losowania między tymi kandydatami. 

12) Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i członków. 

 
RODZIAŁ V 

CELE I ZADANIA RADY 

§ 9. 

1. Rada Rodziców ma na celu: 
1) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji i nauczania oraz 

pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku, 
2) przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców  

we wszystkich istotnych sprawach szkoły; 
3) współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i radą pedagogiczną  

w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym; 
4)  pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki; 
5) szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej  

i wychowawczej funkcji szkoły. 
2. Do zadań Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego Szkoły; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                        

lub wychowania szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 
4) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego; 
5) opiniowanie propozycji ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 
6) opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji; 
7) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania przedmiotów ujętych  

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla poszczególnych oddziałów; 
8) opiniowanie projektu eksperymentu pedagogicznego  w szkole; 
9) udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

szkoły; 
10) uchwalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem 

Szkoły; 
11) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły; 



12) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach Szkoły; 

13) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców na rzecz szkoły; 
14) zapoznanie rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania; 
15) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących 

zwiększaniu funduszy szkolnych; 
16) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe; 
17) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz 

organizacjom społecznym, sportowym i turystycznym; 
18) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej 

uczniów; 
19) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady po wcześniejszym jego 

sprawdzeniu przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie; 
20) ustalanie wysokości składek rodziców szkoły. 

§ 10. 

Do zadań Rady oddziałowej należy: 
1) przewodniczący rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów swojego oddziału  

w radzie rodziców na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu; 
2) realizacja celów regulaminowych w ramach swojego oddziału; 
3) Rada oddziałowa może występować w porozumieniu z wychowawcą uczniów  

z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów; 
4) zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców  

w miarę potrzeby, nie częściej niż dwa razy do roku; 
5) składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami uczniów swojej klasy. 

 
ROZDZIAŁ VI 

ZADANIA ORGANÓW RADY I ICH CZŁONKÓW 

§ 11. 

1. Zadaniem PREZYDIUM RADY jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami,  
a w szczególności: 

1) koordynowanie działalności rad oddziałowych; 
2) nadzór nad pracą komisji; 
3) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej, w tym ustalanie systemu składek; 
4) odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego na wniosek dyrektora szkoły. 
2. Zadaniem przewodniczącego rady jest kierowanie całokształtem prac rady i jej 

prezydium a w szczególności: 
1) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium; 
2) współdziałanie ze wszystkimi członkami prezydium; 
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium; 



4) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 
reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz. 

3. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy: 
1) protokołowanie zebrań; 
2) organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium; 
3) prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji; 
3. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej. 

§ 12. 

1. Zadaniem KOMISJI REWIZYJNEJ jest: 
1) kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu  

i uchwałami rady rodziców; 
2) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności  

z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości; 
3) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi. 

 
ROZDZIAŁ VII 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ I JEJ ORGANY 

§ 13. 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w przypadku 
równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego. 

2.  W sprawach personalnych, a także na wniosek członków rady, głosowanie odbywa się  
w trybie tajnym. 

3. Kworum stanowią obecni podczas zebrania danego organu. 
4. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo 

sekretarz organu lub przewodniczący. 
5.  Uchwały są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
6. Uchwały są protokołowane. Za prawidłowe protokołowanie odpowiada sekretarz. 
7. Uchwały podejmowane przez radę rodziców podpisuje przewodniczący, a następnie są 

one przedstawiane dyrektorowi szkoły. 
8. Oddziałowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. 
9. Jeżeli uchwała rady rodziców lub inna decyzja rady rodziców jest sprzeczna z interesem 

szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie, o czym powiadamia radę rodziców w ciągu  
7 dni od złożenia uchwały w sekretariacie. 

                                                     

ROZDZIAŁ VIII 
DOKUMENTOWANIE ZEBRAŃ 

§ 14. 

1. Zebrania Rady Rodziców oraz Prezydium Rady mogą być przeprowadzane w formie 

stacjonarnej i zdalnej poprzez dziennik elektroniczny VULCAN lub platformę MS Teams. 



2. O terminie i proponowanym porządku zebrania przewodniczący RR lub sekretariat szkoły 

powiadamia wszystkich członków Rady Rodziców przynajmniej z trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców oraz Prezydium Rady może być zorganizowane  

w dniu powiadomienia. 

4. Zebrania są protokołowane: 

1) protokoły sporządza się w formie elektronicznej, a następnie protokoły są drukowane  

i przechowywane w oddzielnym segregatorze; 

2) protokół z zebrania powinien być napisany w ciągu 14 dni od daty zebrania; 

5. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział w zebraniu podpisem na liście 

obecności. 

§ 15. 

1. Protokoły każdego zebrania podpisuje przewodniczący Rady Rodziców, a w przypadku jego 

nieobecności protokół podpisuje członek Prezydium Rady prowadzący zebranie.  

2. Wszystkie strony protokołu posiadają numerację, począwszy od strony tytułowej.  

3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego. 

4. Protokoły numerowane są w ramach roku szkolnego. 

5. Wszystkie elementy protokołu winny być formatowane w następujący sposób: 

1) czcionka: Times New Roman 12; 

2) nagłówek:  Times New Roman 14; 

3) interlinia: 1,0; 

4) marginesy: 2,5; 

5) tekst wyjustowany; 

6) automatyczne punktowy i numeracja; 

7) znaki interpunkcyjne „przyklejone” do poprzedniego wyrazu, w przypadku przenoszenia 

ich do kolejnej linii winny być połączone „twardą spacją” z kolejnym wyrazem – funkcja 

<Ctrl> + <Shift> + <spacja>; 

8) nie używa się kolumn i podziałów w sekcji strony. 

§ 16. 

1. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły. 

2. Księgę protokołów Rady przechowuje się w sekretariacie szkoły. 

3. Księga jest dokumentem wieczystym. 

4. Księga protokołów zawiera następujące elementy: 

a) protokoły z zebrań  Rady Rodziców oraz Prezydium Rady poukładane w porządku 

chronologicznym, 



b) na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera …. 

ponumerowanych stron i obejmuje okres od… do….” pod adnotacją umieszcza się 

pieczęć szkoły oraz podpis Dyrektora szkoły. 

5. Za przechowywanie księgi protokołów Rady odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 
ROZDZIAŁ IX 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ 

§ 17. 

1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady 
w jednostkach resortu edukacji narodowej. 

2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z: 
1) dobrowolnych składek rodziców; 
2) z darowizny sponsorów, szkolnych festynów, kiermaszy i aukcji; 
3) wspólnie z dyrektorem pozyskane fundusze z innych źródeł. 
3. Fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na: 
1) imprezy szkolne, nagrody; 
2) wycieczki szkolne; 
3) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów; 
4) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą. 
4. Środki finansowe z konta rady rodziców mogą pobierać uprawnione osoby posiadające 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 
5.  Wysokość minimalnej dobrowolnej składki rocznej, ustala się większością głosów na 

plenarnym zebraniu rodziców. 
6.  Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w ust.5. 
7. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rodzice mogą wnieść 

składkę za 2 dzieci, a na kolejne mogą nie wnosić składki. 
8. Rodzice mogą wpłacać składkę w 2 ratach płatnych do końca października bieżącego 

roku szkolnego i do końca marca. 
9. Jeżeli 90% uczniów danej klasy wniesie składkę wymaganej kwoty na radę rodziców (ilość 

uczniów x wysokość wymaganej składki) do końca I semestru danego roku szkolnego, 
wówczas 20% wpłaty powraca do klasy.  

10. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu 
rady rodziców mogą składać: 

1) Dyrektor szkoły; 
2) Wychowawcy klas; 
3) Rada pedagogiczna; 
4) Rady oddziałowe; 
5) Samorząd uczniowski; 

12. Rozpatrzenie i opiniowanie wniosków o przyznanie środków finansowych podejmuje 
przewodniczący rady rodziców wraz z dyrektorem szkoły po zasięgnięciu jego opinii. 

 

 



ROZDZIAŁ  X 
OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA RADY RODZICÓW 

§ 18. 

1. Obsługę finansowo-księgową środków rady rodziców prowadzi skarbnik rady w ramach 
pracy własnej. Dopuszcza się również aby kasę rady rodziców oraz dokumentację 
finansową prowadził pracownik administracji szkoły, który jest odpowiedzialny  
za przygotowanie dokumentacji kasowej, dokonywanie wpłat i odprowadzanie gotówki 
do banku. 

2. Rada rodziców posiada własne konto bankowe, na którym gromadzi fundusze 
pochodzące ze składek, darowizn itp. 

3.  Każdy dokument księgowy musi być podpisany równocześnie przez  dyrektora szkoły, 
osobę reprezentującą dyrekcję szkoły oraz osobę reprezentującą prezydium rady 
rodziców. 

4. W działalności finansowej rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego 
gospodarowania. 

 
ROZDZIAŁ  XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 

1. Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5  
ul. Gen. T. Kutrzeby 2a, 09-410 Płock. 

2. Regulamin może być nowelizowany w miarę potrzeb. 
3. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga rada w drodze uchwały. 
4. Członkowie rady rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą 

być odwołani przed upływem kadencji na plenarnym zebraniu rady rodziców. 
5. Na miejsce odwołanych członków rady rodziców wybiera się nowych. 

 
 

 

Regulamin uchwalono w dniu 25.10.2021 r. 

 

 

 

 


