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Na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z 
późn. zm.) oraz § 14 statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im Kawalerów Orderu 
Uśmiechu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie ustala się Regulamin Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ I 
Nazwa reprezentacji rodziców 

 
§ 1 

 

1. Reprezentacja rodziców wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła 

podstawowa specjalna nr 2, oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej i szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy, przyjmuje nazwę „Rada Rodziców”. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Ośrodku, należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć zarówno: przedszkole, szkołę 
podstawową nr 2, oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej i szkołę specjalną przysposabiającą do 
pracy. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicu należy przez to rozumieć również prawnego opiekuna 
wychowanka. 
 

§ 2 

Rada Rodziców poprzez udział w życiu Ośrodka, przyczynia się do rozwiązywania problemów 

wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców. 

 
ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Rady Rodziców 
 

§ 4 
1. Cele Rady Rodziców: 

1) współpraca z nauczycielami i wychowawcami oraz dyrektorem Ośrodka w doskonaleniu pracy 

wychowawczej i opiekuńczej; 

2) reprezentowanie stanowiska rodziców wobec innych stron społeczności szkolnej i władz 

oświatowych. 

2. Rada Rodziców: 

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Ośrodka program wychowawczo - profilaktyczny 

obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane 

do uczniów, który jest dostosowany do ich potrzeb rozwojowych oraz potrzeb środowiska, 

nauczycieli i rodziców oraz jest realizowany przez nauczycieli i wychowawców, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka; 

3) opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora Ośrodka. 

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala 

dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 

przez dyrektora Ośrodka obowiązuje do czasu uchwalenia go przez Radę Rodziców w porozumieniu z 

radą pedagogiczną. 

4. Ponadto Rada Rodziców: 

1) współdziała w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego  oraz zadań opiekuńczych 

Ośrodka; 

2) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka, 

zwłaszcza na działalność edukacyjną i wychowawczo - opiekuńczą; 

3) bierze udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dla 

uczniów, 

4) wyraża opinię na temat pracy Ośrodka; 

5) wybiera członków komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Ośrodka; 

6) wydaje opinie w innych sprawach przewidzianych prawem. 
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ROZDZIAŁ III 

Skład Rady Rodziców 

 

§ 5 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane co najmniej dwa razy 

w ciągu roku szkolnego. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli rodziców  wychowanków Ośrodka. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Wybory Rady Rodziców 

 

§ 6 

1. Wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców dokonuje ogólne zebranie rodziców w wyborach tajnych. 

2. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Członek rady rodziców będący rodzicem wychowanka, który opuścił Ośrodek w czasie trwania 

kadencji rady jest zastępowany przez innego rodzica na najbliższym zebraniu rodziców. 

5. Prawo zgłaszania kandydatur do Rady Rodziców ma każdy rodzic obecny na zebraniu. 

6. Zgłoszony kandydat musi wyrazić ustnie zgodę na kandydowanie. 

7. Wyboru dokonuje się na kartach do głosowania stawiając znak ”x” przy nazwisku wybranego 

kandydata. 

8. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów uczestników zebrania 

rodziców. 

9. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez rodziców. W skład komisji wchodzi 3 

członków. 

10. Za zgodą ogółu rodziców w skład komisji wyborczej może wchodzić przedstawiciel Rady 

Pedagogicznej. 

11. Komisja wyborcza: 

1) ustala listę kandydatów do Rady Rodziców; 

2) przygotowuje karty do głosowania; 

3) przeprowadza głosowanie; 

4) ogłasza wyniki głosowania 

12. Komisja wyborcza sporządza protokół z przebiegu głosowania. 

13. Do protokołu załącza się karty do głosowania. 

ROZDZIAŁ V 

Sposób działania Rady Rodziców 

 

§ 7 

1. Zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium jako wewnętrzny organ kierujący pracami 

Rady Rodziców. 

2. Prezydium Rady Rodziców liczy co najmniej trzech członków. 

3. Członkowie Prezydium Rady Rodziców wybierają z własnego grona: przewodniczącego, sekretarza 

i skarbnika oraz członków prezydium. 

4. Wszystkie głosowania rozstrzyga się zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos przewodniczącego Prezydium. 

5. Prezydium działa zgodnie z niniejszym regulaminem i jest upoważnione do podejmowania decyzji 

w sprawach określonych w § 4 ust. 2 i 3. 

6. Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż    

dwa razy w roku i mogą być zwołane na wniosek każdego z członków Prezydium lub dyrektora 

Ośrodka. 
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ROZDZIAŁ V 

Fundusze Rady Rodziców 

 

§ 8 

1. Rada Rodziców, gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Ośrodka z następujących 

źródeł: 

1) z dobrowolnych składek rodziców, 

2) z wpłat osób fizycznych, instytucji, fundacji i organizacji, do których wystąpi Prezydium Rady; 

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców  

środowiska, w którym Ośrodek funkcjonuje. 

2. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców może zwolnić od wnoszenia składki lub ją obniżyć, jeżeli do szkoły uczęszcza więcej 

niż jedno dziecko tych samych rodziców lub rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 

4. Nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej Rady Rodziców czuwa przewodniczący Rady wraz  

z dyrektorem Ośrodka. 

5. Prezydium Rady Rodziców bierze aktywny udział w dysponowaniu funduszami, poprzez akceptację 

wydatków. 

6. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być parafowane przez co najmniej jednego 

członka Prezydium Rady Rodziców. 

7. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców na: 

1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym; 

2) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych , sportowych; 

3) finansowanie kosztów związanych z działalnością zespołów artystycznych działających w Ośrodku; 

4) inne wydatki związane z działalnością Ośrodka 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

W posiedzeniach Rady Rodziców lub jego prezydium może brać udział dyrektor Ośrodka, wicedyrektor 

lub wyznaczony przedstawiciel rady pedagogicznej. 

 

§ 10 

Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora, wicedyrektora lub jego przedstawiciela jest głosem 

doradczym. 

§ 11 

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Ośrodka.  

§ 12 

Na zakończenie kadencji, w trakcie zebrania ogółu rodziców, Rada Rodziców ma obowiązek przedstawić 

sprawozdanie ze swojej działalności, w tym sprawozdanie dotyczące wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców. 

§ 13 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Zmiany niniejszego regulaminu należą do kompetencji Rady Rodziców i odbywają się na wniosek jej 

członków. 

 

§ 14 

Regulamin Rady Rodziców został uchwalony na zebraniu ogółu rodziców  wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie w dniu 04.09.2017 r. 


