
Regulamin Rady Rodziców 

VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich  w Bydgoszczy 

 

Podstawa prawna: Art. 53 i 54 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie Ustawy  

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80, poz. 542) 

 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy działa Rada 

Rodziców. 

2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców uczniów VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. 

3. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Liceum, Radą Pedagogiczną                     

i Samorządem Uczniowskim w realizacji zadań szkoły. 

 

§ 2 

 

1. Rada Rodziców realizuje swoje cele, opierając się na pracy społecznej swoich 

członków. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE RADY RODZICÓW I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 3 

 

1. Celem Rady Rodziców jest: 

a) reprezentowanie ogółu rodziców Liceum, 

b) integracja rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą, 

c) wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły. 

2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                          

i opiniami we wszystkich sprawach zespołu szkół. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) Uchwalaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

▪ programu wychowawczego, obejmującego wszystkie treści                i 

działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowane 

przez nauczycieli, 

▪ 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, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia                   



i wychowywania zespołu szkół, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora,  

d) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć do szkolnego planu nauczania 

oraz przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

e) utrzymanie stałego kontaktu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi Radami Rodziców, ustalając 

zasady i zakresy współpracy. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

 

§ 4 

 

1. Rady Oddziałowe w składzie trzech osób zastają wybrane w tajnych wyborach na 

pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym. 

          W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Jeden rodzic nie może       

          być członkiem więcej niż jednej Rady Klasy. 

2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednym 

przedstawicielu z każdej Rady Klasy. 

3. Przedstawiciele Rad Klas do Rady Rodziców zostają wybrani w tajnych wyborach na 

pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym. 

           W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

 

§ 5 

 

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu 

jawnym lub tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców z własnej 

inicjatywy lub na prośbę Dyrektora szkoły lub 3 członków Rady Rodziców. 

3. W zebraniach Rady rodziców może brać udział przedstawiciel Dyrekcji lub inne 

zaproszone osoby. 

4. Obecność na zebraniach Rady Rodziców jest obowiązkowa, dokumentowana listą 

obecności. 

5. W zastępstwie członka Rady Rodziców w zebraniu rady Rodziców może 

uczestniczyć inny członek Rady Klasy, z pełnym prawem głosu pod warunkiem 

upoważnienia członka Rady Rodziców, którego zastępuje. 

6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców,                          

a następnie jest on przedstawiany Dyrektorowi. 

7. Za protokolarz Rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz 

prezydium rady. 
 

§ 6 
 

1. Uchwały Rady rodziców zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub 

tajnym, przy obecności ponad 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku 



równej ilości głosów, decydujący jest głos przewodniczącego rady. 

2. W przypadku gdy jest obecnych mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, ustala 

się kolejny termin spotkania, na którym uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów. 

3. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane. Uchwały podpisuje Przewodniczący,               

a następnie są one przedstawiane Dyrektorowi zespołu szkół. 

4. Jeśli uchwała Rady Rodziców lub inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna                   

z interesem Liceum, dyrektor zawiesza jej wykonanie, o czym powiadamia Radę 

Rodziców w ciągu 7 dni od złożenia uchwały w sekretariacie szkoły. 
 

§ 7 
 

1. Prezydium Rady Rodziców jest wewnętrznym organem, kierującym pracami Rady 

Rodziców. Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza. 

2. Prezydium Rady Rodziców: 

a) kieruje całokształtem prac Rady Rodziców w okresie między jej posiedzeniami,  

b) nadzoruje pracę stałych i doraźnych zespołów problemowych, jeżeli takie 

powstaną przy Radzie Rodziców, 

c) informuje na bieżącą Radę Rodziców o swojej działalności, 

d) Reprezentuje Radę Rodziców poza szkołą. 
 

§ 8 
 

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok. Ustępująca Rada Rodziców 

działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, co następuje 

na pierwszym zebraniu  Rady Rodziców w każdym roku szkolnym. 

2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci opuściły zespół szkół                            

w środku kadencji, zostają zastąpieni przez członków Rady Rodziców w wyborach 

uzupełniających. 
 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 9 
 

1. Regulamin rady Rodziców uchwala Rada Rodziców większością głosów                            

w głosowaniu jawnym, przy obecności ponad 50% uprawnionych do głosowania. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

Regulamin uchwalono dnia 10 września 2015 r. z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia. 
 

Przewodniczący Rady Rodziców: 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: 


