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Załącznik do STATUTU nr 5. 

 

 

 

R E G U L A M I N  
Rady Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Gdyni 

 
 

 

Rada Rodziców współdziała z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego 

oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę, poprzez zaangażowanie środowiska 

społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole. 

 

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców, zasady działalności 

gospodarczo-finansowej i zasady działania Komisji Rewizyjnej. 

2. Podstawą prawną opracowania regulaminu są: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156  

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi 

zmianami), ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222 

 STATUT Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w dalszej części zwane będzie Centrum Kształcenia. 

 Uchwały Rady Rodziców z roku szkolnego 2016/2017. 

 

§ 2.   CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW  

 

1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrz szkolną mającą na celu: 

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Centrum Kształcenia, 

b) zapewnienie współpracy z Centrum Kształcenia w doskonaleniu organizacji zajęć 

edukacyjnych oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w Centrum Kształcenia  

i środowisku; 

c) przedstawienie nauczycielom, władzom Centrum Kształcenia i oświatowym opinii 

rodziców lub opiekunów we wszystkich istotnych sprawach; 

d) współdziałanie z Dyrektorem Centrum Kształcenia, wicedyrektorami oraz Radą 

Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z programem wychowania i profilaktyki 

organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zasadami obowiązującymi w Centrum 

Kształcenia; 

e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i profilaktyki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie; 

f) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Uczniowskiemu Centrum 

Kształcenia oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym 

uczniów (w kołach zainteresowań). 

 

2. Do zadań Rady Rodziców wynikających z celów określonych w § 2 pkt. 1 regulaminu 

należy: 

a) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

 oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

b) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu zadań Centrum 

Kształcenia, 
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c) pomoc w doskonaleniu i organizacji warunków pracy w Centrum Kształcenia, 

d) współudział w realizacji programów nauczania i profilaktyki oraz zadań opiekuńczych 

Centrum Kształcenia, 

e) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

f) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym 

działającym na terenie Centrum Kształcenia, 

g) organizowanie działalności mającej na celu wsparcie rodziców uczniów Centrum 

Kształcenia, 

h) wzbogacanie wyposażenia Centrum Kształcenia w środki dydaktyczne, 

i) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych                  

i uczestniczenie w planowaniu wydatków Centrum Kształcenia, 

j) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły, 

k) wybór przedstawicieli do: 

A.  komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia, 

   B.  komisji oceny pracy nauczyciela, 

   C.  komisji stypendialnej, 

   D.  Rady Szkoły. 

 

3.   Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a)   programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego  

przez nauczycieli, 

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów  

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty; 

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników. 

5) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, programu 

wychowawczego szkoły lub  programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor 

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

4.  Członkowie Rady Rodziców pełnią funkcję społecznie. 

 

§ 3. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW 

 

1. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest Rada Oddziałowa wybierana przez zebranie 

rodziców uczniów  danego oddziału: 

a) w skład Rady Oddziałowej Rodziców wchodzi od 3 do5 osób;  

b) ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału wybiera spośród członków Rady 

Oddziałowej jej Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika oraz spośród nich delegata 

na Walne Zebranie; 

c) zadaniem Rady Oddziałowej jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie oddziału. 

2. Naczelnym organem Rady Rodziców jest Walne Zebranie Delegatów.  

3. W skład Walnego Zebrania Delegatów, wchodzą po jednym przedstawicielu  

Rad Oddziałowych,: 
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a) Walne Zebranie Delegatów wyłania ze swego składu Prezydium, które kieruje pracami 

Rady Rodziców; 

b) w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego - sekretarz oraz członek, nie mniej niż 3 osoby; 

c) zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się raz w semestrze lub stosownie do 

potrzeb; 

d) w zebraniach Prezydium Rady Rodziców mogą uczestniczyć przewodniczący 

 Rad Oddziałowych i zainteresowani rodzice. 

4. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie 2-ch członków. Osoby te są wybierane 

do pełnienia swych funkcji na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów w danej kadencji. 

Przewodniczący komisji ma głos decydujący, w przypadku równowagi głosów. 

5. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Delegatów. 

6. Członków Komisji Problemowych oraz ich przewodniczących powołuje Prezydium Rady 

Rodziców, na własny wniosek lub Rada Rodziców spośród wszystkich rodziców. 

 

§ 4.   PODEJMOWANIE UCHWAŁ 

 

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał w głosowaniu tajnym                      

lub jawnym: 

a) uchwały zebrania delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy uprawnionych, 

b) uchwały Prezydium Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów                            

w głosowaniu jawnym przy obecności 50% + jeden osób uprawnionych, 

c) jeżeli uchwały są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub interesem Centrum 

Kształcenia, to Dyrektor Centrum Kształcenia zawiesza ich wykonanie /w terminie 2 

tygodni musi nastąpić ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem uchwały/ 

d) w sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Centrum Kształcenia mogą odwołać 

się do Komisji Rewizyjnej oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z zachowaniem drogi służbowej przez sekretariat Centrum Kształcenia, 

e) przebieg zebrań oraz treść uchwał są protokołowane,  

f) protokół jest numerowany i ostemplowany. 

 

 

§ 5.   WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW 

 

1. Rada Oddziałowa,  

a) wybierana jest w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 

b) w wyborach, do Rady Oddziałowej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

c) wybory do Rady Oddziałowej przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

w każdym roku szkolnym. 

2. Delegat na Walne Zebranie 

a)  jest wybierany przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału spośród członków 

wybranej wcześniej Rady Oddziałowej, 

b) wybory delegata przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym, 

c) tryb wyboru delegata jest ustalany przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału 

w głosowaniu jawnym, 

3. Prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna 

a) są wybierane na pierwszym zebraniu delegatów, które odbywa się na początku kadencji 

działania nowej Rady Rodziców; 

b) tryb wyboru Prezydium Rady Rodziców i tryb wyboru Komisji Rewizyjnej jest ustalany 

przez Walne Zebranie Rady Rodziców w głosowaniu jawnym, 

4. Lista kandydatów w wyborach Oddziałowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców 

 i Komisji Rewizyjnej, nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego 

organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie. 



 4 

5. Wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskali 50% + jeden głosów uczestników 

prawomocnego zebrania wyborczego. 

6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 

8. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

Rady Rodziców : 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji wyborczej, 

b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym, 

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie /lub nie udzielenie/ 

absolutorium ustępującemu organowi, 

d) informacje Dyrektora Centrum Kształcenia o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu 

placówki, 

e) uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności w następnej 

kadencji, 

f) wybory nowych organów Rady Rodziców, 

g) wolne wnioski. 

 

§ 6. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW 

 

1. Zadaniem Rad Oddziałowych jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie oddziału, 

 a przede wszystkim: 

a) współdziałanie z rodzicami /opiekunami prawnymi/, włącznie do ich realizacji 

wytyczonych zadań, zgodnie z własnym planem pracy; 

b) współdziałanie z Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze 

ogólnoszkolnym; 

c) zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach, a także na wniosek 

Dyrektora Centrum Kształcenia lub wychowawcy klasy; 

d) składanie sprawozdań ze swej działalności w zakresie problemów oddziału przed 

rodzicami uczniów danego oddziału i Prezydium na jego wniosek. 

2. Zadaniem Prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między posiedzeniami 

Walnego Zebrania Delegatów: 

a) koordynowanie działalności Rad Oddziałowych; 

b) bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między posiedzeniami Walnego 

Zebrania Delegatów; 

c) nadzór nad pracami Komisji Problemowych; 

d) zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców; 

e) podejmowanie uchwał dotyczących działalności finansowo-gospodarczych; 

f) uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub na wniosek 

Dyrektora Centrum Kształcenia w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w semestrze); 

g) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem delegatów; 

h) zawieranie umów dla obsługi środków i zaleceń Rady Rodziców. 

3. Zadaniem zastępcy przewodniczącego - sekretarza Prezydium jest zapewnienie właściwej 

organizacji pracy, a w szczególności: 

a) organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium; 

b) nadzorowanie terminowości prac komisji; 

c) prowadzenie korespondencji i dokumentacji /protokoły, rejestr uchwał/ oraz 

zapewnienie prawidłowego jej przechowywania. 

 

4. Zadaniem Przewodniczącego Prezydium jest kierowanie całokształtem prac,  

a w szczególności: 

a) opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją; 

b) dostosowanie do konkretnych potrzeb Centrum Kształcenia zadań zawartych w § 2 pkt. 

1 i 2 niniejszego regulaminu; 

c) opracowanie projektu planu działalności i nadzór nad planem finansowo-gospodarczym; 
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d) dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących i członków,             

a także członków komisji problemowych; 

e) współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączenie ich do realizacji planu pracy; 

f) zwoływanie i prowadzenie posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów, Rady 

Oddziałowej oraz Prezydium; 

g) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców; 

h) przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora Centrum Kształcenia i Rady 

Pedagogicznej oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz; 

i) pisemne zapraszanie określonych gości, 

j) pisemne przekazanie niektórych wyżej wymienionych zadań swojemu zastępcy. 

5. Zadaniem Komisji Problemowych jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, 

 a w szczególności: 

a) realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej Prezydium; 

b) podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeby Centrum 

Kształcenia oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich 

wynikających; 

c) składanie sprawozdań ze swoich prac przed Prezydium Rady Rodziców. 

6. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych 

ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

a) kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu                       

i uchwałami Rady Rodziców; 

b) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności                  

z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości; 

c) kontrolowanie działalności ogniw na żądanie Dyrektora Centrum Kształcenia, rodziców 

lub organu nadzorującego Centrum Kształcenia; 

d) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi                

na walnym zebraniu delegatów. 

 

§ 7.   ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Centrum 

Kształcenia z następujących źródeł: 

a) z dobrowolnych składek rodziców, 

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, 

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców                     

oraz innych osób w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Kształcenia, jeśli odbywają                      

się na terenie szkoły, 

d) z działalności gospodarczej, 

e) z dobrowolnych składek rodziców gromadzonych na subkoncie celowym w celu 

organizacji imprezy np.: studniówka, wycieczka. 

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na posiedzeniu 

Walnego Zebrania Delegatów. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły 

Prezydium Rady Rodziców na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny. 

3. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zdeklarowaniu jej wnoszenia przez 

każdego z rodziców. 

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza na rok 

szkolny”  zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców. 

5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonymi zasadami 

podziału rocznego preliminarza wydatków Rady Rodziców. 

6. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco: 

A. 20 % środków zebranych przez rodziców danej klasy, pozostaje do dyspozycji 

Oddziałowej Rady Rodziców. Decyzje o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje  

z upoważnienia zebrania rodziców klasy Oddziałowa Rada Rodziców w porozumieniu  

z wychowawcą klasy. Głównymi celami, na jakie mogą być wydatkowane te środki to: 

a) dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, 
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b) upiększanie izby klasowej, 

c) zakup nagród – w szczególności na zakończenie roku szkolnego, 

d) inne wydatki na rzecz całej klasy, 

 

B. pozostała część (80%) środków ze składek rodzicielskich jest przekazywana                        

do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców i może być wydatkowana wyłącznie                      

na następujące cele: 

a) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania, 

dożywienia, odzieży, podręczników, 

b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak:  

Dzień Dziecka, festyn sportowo-rekreacyjny, szkolne imprezy kulturalno 

oświatowe, dni sportu, szkolne olimpiady i konkursy przedmiotowych, sportowych 

itp., 

c) sfinansowania niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 

d) zakupu książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, 

e) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości                               

i rachunkowości Rady Rodziców, 

f) modernizację wyposażenia i pomieszczeń w celu poprawy warunków nauki,  

g) inne cele wynikające z działalności statutowej Centrum Kształcenia. 

7. Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być 

wydatkowane na: 

a) dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 6. B, 

b) finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak np. budowa nowej pracowni             

lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja 

urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp. 

c) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,                  

d) inne cele wynikające z działalności statutowej Centrum Kształcenia. 

8. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń            

czy wskazania celów przez osoby lub organizację wypłacające środki na rzecz Rady 

Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków 

na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

9. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości         

oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy zgodnie z preliminarzem zatrudnia               

księgową. 

10. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zawiera Prezydium Rady Rodziców. 

11. Do podstawowych obowiązków księgowego należy: 

a) prowadzenie księgowości Rady Rodziców, 

b) bieżąca znajomość stanu wpływów i wydatków Rady Rodziców, 

c) przedstawienie do zatwierdzenia przez Prezydium Rady Rodziców rachunków, 

d) przechowywanie dokumentacji dotyczących działalności finansowej Rady Rodziców 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

e) przyjmowanie wpłat od skarbników klasowych, 

f) wpłacanie na rachunek uzyskanych ze składek pieniędzy, 

g) pobieranie na podstawie dyspozycji wypłaty odpowiednich kwot pieniędzy. 

12. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców pełni bezpośredni nadzór nad pracą 

księgowego. 

13. Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących  

wpłat  i przelewów. 
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§ 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z prawem. 

2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich i przyjętych do realizacji obowiązków 

mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe oddziałowe zebranie                          

lub przez Prezydium. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera                   

się nowych. W przypadku 3-ch nieobecności na zebraniach wygasa jego kadencja. 

3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej,                       

co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się zebrań klasowych. 

4. Wszystkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu wprowadzane będą aneksem 

uzgodnionym pomiędzy Prezydium Rady Rodziców i dyrektorem Centrum Kształcenia. 

5. Wszelkie opinie i skargi kierowane do czynników nadrzędnych zewnętrznych składane              

są pisemnie przez sekretariat Centrum Kształcenia. 

6. W przypadku klasyfikacji uczniów oraz bardzo ważnych spraw wychowawczych 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia i wychowawcom przysługuje prawo zwołania zebrań. 

7. W działalności Rady Rodziców obowiązuje zasada nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste, rodziców i ich uczniów, nauczycieli i 

członków kadry kierowniczej i innych pracowników Centrum Kształcenia. 

8. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

a) Przewodniczący Rady Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 

1 w Gdyni, ul. Morska 79. 

b) Rada Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, 

ul. Morska 79, NIP 958-11-55-995 

9. Sprawy finansowe i obieg dokumentacji reguluje załącznik do powyższego regulaminu. 

10. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje od 13.09.2016 r. 

 

 

 

      Przewodniczący Prezydium  

                                                                      Rady Rodziców 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


