REGULAMIN RADY RODZICÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VII
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1
1. W Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
we Wrocławiu działa Rada Rodziców.
2. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 21 maja 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), ustawa z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 5 lipca 2019 r., poz. 1481 z późn.
zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 13 kwietnia
2018 r., poz. 967 z późn. zm.)., akty wykonawcze do tych ustaw oraz statut Liceum
Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu, jak
również niniejszy Regulamin, przyjęty na podstawie przepisu art. 83 ust. 4 ustawy
Prawo oświatowe.
3. Rada Rodziców jest niezależną, samorządną reprezentacją rodziców uczniów Liceum
Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu.
4. Rada Rodziców jest organem społecznym, który tworzą przedstawiciele rodziców
uczniów wszystkich oddziałów, wybrani do tej reprezentacji po jednej osobie
z każdego oddziału.
5. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły pod adresem ul. Krucza 49,
53-410 Wrocław, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak również
wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie w ramach nauki lub w związku
z nauką w Szkole.
§2
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr VII
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;
2. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego;
3. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców;
4. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to
rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
i skarbnika Rady Rodziców;
5. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Liceum
Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;

6. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Liceum
Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;
7. Radzie Szkoły – należy przez to rozumieć Radę Szkoły Liceum Ogólnokształcącego
nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;
8. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Rodziców
9. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów
Szkoły;
10. Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Liceum
Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;
11. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego nr VII
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;
12. Szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu;
13. Rada Oddziałowa – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez
rodziców uczniów danej klasy;
14. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów danej
klasy.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY
§3
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu Rodziców oraz podejmowanie działań
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
§4
Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1. Pobudzanie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania

i realizacji celów statutowych Szkoły,
2. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Szkoły, a także
ustalanie zasad ich wydatkowania,
3. Zapewnienie Rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność Szkoły, to jest między innymi:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie,
b) możliwości uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego
dziecka, jego postępów lub trudności,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły.
§5
1. Rada Rodziców poprzez różne formy działania zapewnia realizację uprawnień
ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w Regulaminie.

2. Rada Rodziców współpracuje z organami Szkoły, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną,
Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczoprofilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
proﬁlaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
c) opiniowanie wyboru programów nauczania i podręczników,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
e) opiniowanie działalności stowarzyszeń na terenie Szkoły,
f) współdecydowanie w sprawach jednolitego stroju uczniów,
g) wyznaczanie przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursowej
na Dyrektora,
h) opiniowanie przyznanych dodatkowych godzin przez organ prowadzący,
i) opiniowanie dorobku zawodowego Nauczycieli na wniosek Dyrektora i innych
wniosków Dyrektora,
j) możliwość występowania do Dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły,
k) ocena potrzeb Szkoły,
l) pozyskiwanie środków ﬁnansowych na rzecz Szkoły, gromadzenie funduszy
niezbędnych do wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad
wydatkowania tych funduszy,
m) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków
zebranych przez Radę Rodziców,
4. Rada Rodziców może nawiązać współpracę z zakładami pracy i instytucjami w celu
pozyskania ich do działań zmierzających do jakościowego rozwoju Szkoły,
5. Rada Rodziców wspomaga działalność Samorządu Uczniowskiego oraz innych
organizacji społecznych na terenie Szkoły.
ROZDZIAŁ III
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz wewnętrzna struktura
Rady Rodziców.
§6
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu Rodziców jest zebranie rodziców
każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału zgromadzeni na pierwszym zebraniu w nowym
roku szkolnym, w tajnych wyborach wybierają spośród siebie Radę Oddziałową
liczącą nie mniej niż 3 osoby
3. Rady Oddziałowe spośród siebie wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców.
4. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga
Zebranie Klasowe.

5. Informacja o wybranych osobach oraz przedstawicieli Rady Rodziców zostają
przekazane za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi.
6. Dyrektor udostępnia zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu.
§7
1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel Rady Oddziałowej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w każdym roku szkolnym otwiera
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i przewodniczy mu dotychczasowy Przewodniczący lub upoważniona przez niego
osoba.
Rada Rodziców na swym pierwszym zebraniu wybiera w głosowaniu jawnym
Prezydium
Prezydium ze swego grona wybiera w głosowaniu jawnym:
a. Przewodniczącego;
b. zastępcę Przewodniczącego;
c. Sekretarza;
d. Skarbnika;
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, rozumiany jako przedział
czasowy rozpoczynający się 1 października i trwający do pierwszego zebrania Rady
Rodziców we wrześniu, nie później niż do 30 września następnego roku.
Kadencja członków Prezydium wygasa w:
a. związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym
to przeniesienie nastąpiło,
b. przypadku rezygnacji członka,
c. śmierci.
Rada Rodziców może na wniosek Prezydium lub przynajmniej dwóch członków
Rady Rodziców podjąć decyzję o wycofaniu ze składu Prezydium danego członka
poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli uzna, że nie wywiązuje
się ze swych obowiązków.
W przypadku rezygnacji lub odwołania przedstawiciela Rady Rodziców dokonuje się
wyborów uzupełniających spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych.
Zebrania Rady Rodziców zwołuje jej Prezydium z zastrzeżeniem § 8 ust 2.
ROZDZIAŁ IV
Zadania i uprawnienia Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców
§8

1. Rada Rodziców podejmuje uchwały, które są ostateczne i obowiązują wszystkich
Rodziców.
2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych przez Radę Rodziców.
Zebrania mogą również być zwoływane na wniosek: Przewodniczącego, jego
zastępcy, Dyrektora lub co najmniej 4 przedstawicieli Rad Oddziałowych; wniosek
powinien obejmować proponowany cel lub temat zebrania, a składany jest
Przewodniczącemu Rady Rodziców.

3. Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych przez
Prezydium Rady Rodziców.
4. Przy ustalaniu terminów zebrań Przewodniczący Rady Rodziców ustala - w miarę
możliwości, jaki termin będzie gwarantował obecność największej liczby
przedstawicieli Rad Oddziałowych; nie dotyczy to terminu zebrania wrześniowego
organizowanego w tym samym dniu co ostatni z wyznaczonych przez Dyrektora
dniach na spotkania rodziców wszystkich oddziałów z wychowawcami oddziałów.
5. W zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor, jego zastępca
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej, inne osoby
wskazane przez przepis prawa oraz osoby zaproszone przez Radę Rodziców.
6. W zebraniach Rady Rodziców lub jej organów - po zawiadomieniu wszystkich jej
członków - mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Radę Rodziców, jej
Prezydium lub Przewodniczącego.
7. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący lub dyrektor szkoły z co najmniej
2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia o zebraniach mogą być dostarczane
pocztą, drogą elektroniczną lub przez ucznia, którego Rodzic jest uprawniony
do udziału w zebraniu.
8. Przewodniczący obowiązany jest organizować pracę Rady Rodziców oraz
reprezentować Radę Rodziców przed Dyrektorem oraz organami prowadzącymi
szkołę.
9. We wrześniu danego roku, na zebraniu Rady Rodziców, Przewodniczący oraz
Skarbnik przedstawiają sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców
za poprzedni rok szkolny.
10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
11. Każdy Rodzic ma prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców. Protokoły są
dostępne w sekretariacie szkoły. Fakt zapoznania się danego Rodzica z protokołami
odnotowywany jest na liście wglądów.
12. Zebrania Rady Rodziców oraz zebrania Prezydium mogą odbywać się przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję
zebrania w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie
rzeczywistym, w ramach której każdy uczestnik może wypowiadać się w toku
zebrania.
13. Uchwały Rady Rodziców oraz uchwały Prezydium mogą być również podejmowane
w okresach między zebraniami przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
§9
1. Rada Rodziców podejmuje decyzje i wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów jej członków
obecnych podczas zebrania.
3. W przypadku podejmowania przez Radę Rodziców uchwał w okresach między
zebraniami przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej głosowanie
trwa co najmniej siedem dni.
4. W przypadku nieobecności przedstawiciela Rady Rodziców może on imiennie
upoważnić do zastępowania go na zebraniu przez członka rady oddziału.
5. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu lub zmiany jego treści
zapadają większością 2/3 głosów jej członków obecnych podczas zebrania.
6. Podjęcia uchwały Rady Rodziców wymagają w szczególności:

a) uchwalenie i zmiana Regulaminu,
b) podjęcie decyzji, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. a, b, c, , e, f, h,
c) wybór organów wewnętrznych Rady Rodziców.
7. Uchwały Rady Rodziców sprzeczne z przepisami prawa lub Statutem są nieważne.
8. Uchwały Rady Rodziców w okresach między zebraniami Rady Rodziców mogą być
podejmowane przez Prezydium. Podjęcie uchwały wymaga w tym przypadku
większości 2/3 głosów członków Prezydium obecnych na zebraniu. Przepisu ust. 12
poniżej nie stosuje się.
9. Uchwały podjęte przez Prezydium w trybie określonym w ust. 8 nie mogą dotyczyć
spraw, o których mowa w ust. 6 powyżej. Członek Prezydium obecny na najbliższym
zebraniu Rady Rodziców jest obowiązany powiadomić Radę Rodziców o podjętych
uchwałach zgodnie z ust. 8 powyżej.
10. Uchwały Prezydium podjęte zgodnie z ust. 8 powyżej stanowią załączniki
do protokołu z najbliższego zebrania Rady Rodziców, prowadzonego przez
Sekretarza.
11. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub Statutem Dyrektor
zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z Radą Rodziców sposób
postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku
uzgodnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uchwała jest traktowana
jako nieistniejąca
12. Uchwały podjęte przez Radę Rodziców stanowią załączniki do protokołu,
prowadzonego przez Sekretarza.
13. Decyzje dotyczące wydatkowania środków znajdujących się w dyspozycji Rady
Rodziców, które należą do kompetencji Prezydium, podejmowane są większością
2/3 głosów członków Prezydium obecnych na zebraniu.
14. Decyzje, które muszą zapaść pomiędzy zebraniami Prezydium, podejmowane są
przez co najmniej 2 członków Prezydium: tzn. Przewodniczącego (lub Zastępcę
przewodniczącego) oraz jednego członka zwykłego. O podjętych decyzjach
Przewodniczący informuje Prezydium na najbliższym zebraniu.
Rozdział V
Fundusze Rady Rodziców
§ 10
W celu wspierania statutowej działalności Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze
pochodzące z:
1. dobrowolnych składek Rodziców,
2. wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji itp.,
3. dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla Rodziców,
uczniów, osób związanych w jakikolwiek sposób ze Szkołą lub osób, dla których
działalność Szkoły jest z jakiegokolwiek powodu istotna
4. innych źródeł.
§ 11
1. Wysokość składki na działalność Rady Rodziców, proponowaną w danym roku
szkolnym oraz termin jej wnoszenia przez Rodziców, ustala się na pierwszym
zebraniu plenarnym nowo wybranej Rady Rodziców.

2. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia
przez Rodziców każdego ucznia.
3. Ustalenie wysokości składki przez Radę Rodziców nie wyklucza zadeklarowania
przez poszczególnych Rodziców wyższej lub niższej składki.
§ 12
1. Środki, którymi dysponuje Rada Rodziców, przekazywane są do dyspozycji
Prezydium, które może wydatkować je w szczególności na:
a) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania
zakupu odzieży, podręczników, okularów, leków, a także na zapomogi losowe itp.,
b) dofinansowanie konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
jak dzień patrona, festyny sportowo-rekreacyjne, finały olimpiad i konkursów
przedmiotowych itp.,
c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych,
sportowych itp.,
d) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
e) dofinansowanie zakupu książek dydaktycznych i sprzętu technicznego,
f) dofinansowanie projektów edukacyjnych jako wkład własny,
g) dofinansowanie projektów Rady Rodziców takich jak: doposażenie pracowni lub
gabinetu przedmiotowego, doposażenie Szkoły w określoną aparaturę,
renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.,
h) stypendia, nagrody finansowe i wyróżnienia dla uczniów,
i) polepszenie warunków nauki uczniów,
j) inne potrzeby w zakresie objętym Regulaminem.
2. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od życzeń czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające te środki. W takim
przypadku środki te nie mogą być wydatkowane na inne cele bez uzyskania zgody
ofiarodawców.
3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców następuje na pisemny wniosek złożony
do jej Prezydium.
§ 13
1. Środki pieniężne Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na rachunku
bankowym Rady Rodziców.
2. Do dokonywania operacji finansowych na rachunku bankowym upoważnionych jest
każdorazowo dwóch członków Prezydium. Osoby te na początku kadencji, najpóźniej
do dnia 31 października danego roku szkolnego, zobowiązane są do uzyskania
dostępu do konta Rady Rodziców zgodnie z procedurami określonymi przez bank.
3. Decyzje związane z wydatkami na bieżące potrzeby do kwoty 400 zł podejmuje
Przewodniczący – za każdym razem informując na kolejnym zebraniu Prezydium
o wydanej kwocie i jej celu.

Rozdział VI
Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe
§ 14
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia

01 września 2021 r.
2. Każda zmiana Regulaminu skutkuje koniecznością utworzenia tekstu jednolitego.

Uchwalono po przegłosowaniu poszczególnych zmian na zebraniu plenarnym Rady
Rodziców w dniu 30.09.2021 r.

