
oegulamin oadó oodziców 
fff iiceum lgólnokształcącego imK guliusza płowackiego  

w miotrkowie TróbunalskimK 
 

modstawa prawna W rstawa z dnia T września N99NrK l sóstemie oświató                          
(azKrK z OMM4 rK kr ORSI pozKORTOI z późnK zmK)  
   rstawa z dnia NN kwietnia OMMT rK o zmianie ustawó o sóstemie oświató  
   oraz o zmianie niektóróch innóch ustaw (azK rK z dnia 9 maja OMMT rKI  
   kr UMI pozKR4O) 

Tekst ujednoliconó  
 
§ N 

 
     oada oodziców działająca przó fff iiceum lgólnokształcącóm  

          imK guliusza płowackiego w miotrkowie TróbK stanowi reprezentację  rodziców 
uczniów tego liceumK 

§ O 
 

   NK Celem oadó oodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkołó  
       oraz podejmowanie działań zmierzającóch do doskonalenia statutowej działalno 

            ści szkołóI a także wnioskowanie do innóch organów szkołó w tóm zakresie 
sprawK 

 
OK pzczególnóm celem oadó oodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji     
    szkołóK 
 
PK wadaniem oadó oodziców jest w szczególnościW 

- pobudzanie i organizowanie form aktówności rodziców na rzecz wspomaJ
gania realizacji celów i zadań szkołóI 

- gromadzenie funduszó dla wspierania działalności szkołóI 
- zapewnienie rodzicomI we współdziałaniu z innómi organami szkołóI rzeJ

czówistego wpłówu na działalność szkołóK 
 

4K ao kompetencjo oadó oodziców należó mKinnKW 
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogicznąW 

- programu wóchowawczego szkołó obejmujacego wszóstkie treści i zadaJ
nia o charakterze wóchowawczóm skierowane do uczniówI realizowanego 
przez nauczócieliI 

- programu profilaktóki dostosowanego do potrzeb rozwojowóch uczniów 
oraz potrzeb danego środowiskaI obejmującego wszóstkie treści i działaJ
nia o charakterze profilaktócznóm skierowane do uczniówI nauczócieli i 
rodzicówI 

b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dórektora szkołóK 
 



RK geżeli oada oodziców w terminie PM dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzóska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programuI o któróm mowa w 
pktK 4 aI program ten ustala dórektor szkołó w uzgodnieniu z organem sprawująJ
cóm nadzór pedagogicznóK mrogram ustalonó przez dórektora szkołó obowiązuje 
do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedaJ
gogicznąK 

 
§ PK 

 
NK modstawowóm ogniwem organizacójnóm ogółu rodziców jest zebranie roJ

dzicówklasóK 
 

     OKtóboró w poszczególnóch oddziałach przeprowadza się na pierwszóm zebraniu 
rodziców w każdóm roku szkolnómK 

a) wóboró do lddziałowej oadó oodziców oraz do oadó oodziców 
przeprowadzane są w sposób tajnó zgodnie z regulaminem wóborówK 
b) oddziałową radę rodziców tworzą P osobó; spośród któróch  
w wóborach tajnóch wóbieramó N osobę będącą delegatem do oadó 
oodzicówK 
 

PKCzłonkowie desógnowani przez lddziałowe oadó oodziców tworzą oadę 
   oodzicówK 
 
4Kmlenarne zebranie oadó oodziców wóbiera spośród siebieKW 
                     a) mrezódium oadó oodziców jako wewnętrznó organ kierującó pracą 
                         radóIoraz 
                     b) homisję oewizójnąI jako organ kontrolnó oadó oodzicówK 
 
RKkajwóższą władzą ogółu rodziców jest mlenarne webranie oodzicówK  
   webranie jest zwołówane w razie potrzebó przez mrezódium oadó oodziców z             
   inicjatówó własnejI dórektora szkołó lub na wniosek lddziałowóch oad oodziców   
   z co najmniej trzech klasK 
 
SKmrezódium oadó oodziców składa się z WprzewodniczącegoI wiceprzewodniJ     
   czącegoI sekretarzaI skarbnika i członkówK mrezódium dokonuje swego  
   ukonstótuowania na swóm pierwszóm posiedzeniuK 
 
TK mrzewodniczącó oadó pzkołó z chwilą jego wóboru na tę funkcję staje się  
   również członkiem mrezódium oadó oodzicówK 
 
UK homisja oewizójna składa się co najmniej z P osóbI nie więcej jednak niż R   
    osóbK Członkowie komisji rewizójnej wóbierają przewodniczącego  
    i zastępcę przewodniczącego na pierwszóm swoim posiedzeniuK 
    mrezódium oadó oodziców może tworzóć stałe lub doraźne komisje spośród 
    członków oadó oodziców i spośród innóch rodziców dla wókonania określonóch   
    zadańK 



§ 4K 
 

hadencja oadó oodziców i jej organów trwa P lataI począwszó  od miesiąca 
września i do dnia PM września ostatniego roku kadencjiK 

 
§ RK  

 
Członkowie oadó oodziców z klas programowo najwóższóchI któróch dzieci opuJ 
ściłó szkołę w środku kadencjiI zostają zastąpieni przez członków lddziałowóch 
oad oodziców klas pierwszóchK 

§ SK 
 

NKrchwałó podejmuje się jawnie zwókłą większością głosów przó obecności co 
   najmniej połowó regulaminowego składu danego organuK 
 
OKrchwałó są protokołowane w księdze protokołów oadó oodzicówK lddziałowe 
    oadó oodziców decódują samodzielnieI czó protokołować uchwałóK 

 
§ TK 

 
NK tóboró do oadó oodzicówI lddziałowej oadó oodzicówI odbówają się  
    w głosowaniu tajnóm zwókłą większością głosów zgodnie z regulaminem  
    wóborów (załącznik N) 
 
OK tóboró mrezódium oadó oodziców i homisji oewizójnej odbówają się 
    w głosowaniu jawnóm zwókłą większością głosówK 
 
PK iista kandódatów do danego organu nie może bóć mniejsza od liczbó miejsc 
    ustalonóch dla danego organuK 
 
4Kkowo wóbrane organó mają obowiązek ukonstótuować się na pierwszóm swoim 
   posiedzeniuK 

§ UK 
 

NK mlenarne posiedzenie oadó oodziców jest zwołówane przez jej prezódium nie 
    rzadziej niż raz w roku szkolnómK 
 
OK webranie plenarne oadó oodziców może bóć zwołane także w każdóm czasie 
    na wniosek lddziałowóch oad oodziców z co najmniej P klasI na wniosek 
    dórektora szkołóI oadó medagogicznej lub oadó pzkołóK 
      

§ 9K 
 

mosiedzenia homisji oewizójnej są obligatorójne przed plenarnómi posiedzeniami 
oadó oodzicówK homisja może zbierać się także z własnej inicjatówó lub na 
wniosek prezódium oadó oodziców i lddziałowej oadó oodzicówK 



§ NMK 
 

NK t celu wómianó informacji i współdziałania z innómi organami szkołó oad 
    oodziców zaprasza na swoje posiedzenie dórektora szkołó oraz w razie  
    potrzebó kierownictwo pozostałóch organów szkołóK 
 
OK ldwołanie członka oadó oodziców odbówa się w takim samóm tróbie jak 
    powołówanieK 
 
PKoada oodziców posługuje się pieczątką podłużną o treściW 

 
oada oodziców przó fff iiceum lgólnokształcącóm 

w miotrkowie TróbK 
alK Armii hrajowej NT 

telW L44LS4TJOOJSP 9TJPMM miotrków TróbK 
 

§ NN 
 

oada oodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkołó  
z następującóch źródełW 

- ze składek rodzicówI 
- z wpłat osób fizócznóchI organizacjiI instótucji i fundacjiI 
- z dochodowóch imprez organizowanóch przez oadę oodzicówK 
- z działalności gospodarczejI 
- z wpłat uczniowskich na wócieczkiK 

 
§ NOK 

 
NKtósokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na 
   plenarnóm zebraniu oadó oodziców po uwzględnieniu opinii wórażonej przez 
   rodziców podczas klasowóch zebrań rodzicówK 
 
OKgeśli do szkołó uczęszcza więcej dzieci tóch samóch rodzicówI oddziałowa rada 
   rodziców może wórazić zgodę na wnoszenie składki tólko na jedno dziecko lub 
   obniżenie składkiK joże też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tóch  
   rodzicówI któróch sótuacja materialna jest bardzo trudnaK lbniżka składki lub 
   zwolnienie z jej wnoszenia wómagają indówidualnego rozpatrzeniaK 

 
§ NP 

 
tódatkowanie środków oadó oodziców odbówa się na podstawie  
„planu finansowego oadó oodziców na rok szkolnóKKK” zatwierdzonego przez 
 mrezódium oadó oodzicówK 
 



 
§ N4 

 
NKao obsługi księgowo rachunkowej funduszu oadó oodzicówI prowadzenia  
   księgowości oraz obsługi rachunkowej użótkowników funduszu zatrudnia się  
   w niepełnóm wómiarzeI lub na umowęJzlecenieI księgowego i sekretarkę  
   (kasjerkę)K 
 
OK mrezódium zakłada w banku bieżącó rachunek oszczędnościowoJrozliczeniowó 
   w celu przechowówania na nim środków oraz dokonówania bieżącóch wpłat 
   i przelewówK 
 
PK wasadó rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowóch regulują odrębne 
    przepisóK 

§ NRK 
 

ao otwarcia rachunku bankowego i dósponowania środkami zgromadzonómi na 
tóm rachunku upoważnia się dwie osobó – przewodniczącego oadó oodziców  
i skarbnika oadó oodzicówK 
 
         § NS 
 
oegulamin wchodzi w żócie z dniem N września OMMTrK 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

miotrków Tróbunalski dnia NPKMSKOMMTrK 
 



        wałącznik kr N 
  

obdriAjIk tYBloÓt  
al laawIAŁltYCe oAa olawICÓt I oAaY olawICÓt 

 
I  Trób powołówania komisji wóborczej lddziałowej oadó oodziców 
  

NK wgłaszanie kandódatów 
OK tóbór w głosowaniu jawnóm W 

a) przewodniczącego lddziałowej homisji tóborczej 
b) sekretarza 

PK tóbór homisji pkrutacójnej E przewodniczącó i co najmniej N członek) 
 
II  wasadó głosowania 
 

NK Głosowanie w czasie zgromadzenia wóborczego odbówa się przó użóciu jednakowóch 
kart do głosowania 

OK tóboru dokonuje się na karcie do głosowania przez wskazanie – zakreślenie kandóda-
taEów) na którego głosującó oddaje swój głosK 

PK handódat do lddziałowej oadó oodziców nie może bóć jednocześnie członkiem homi-
sji pkrutacójnejK 

4K iiczba zgłaszanóch kandódatów do lddziałowej oadó oodziców musi bóć równa lub 
większa niż 4K 

RK ppośród kandódatów wóbieramó P członków lddziałowej oadó oodzicówK 
SK ao oadó oodziców w sposób tajnó wóbieranó jest N kandódat spośród P członków oadó 

lddziału na zasadzie względnej większości głosówK 
TK Głos jest nieważnóI gdó liczba wskazań na karcie do głosowania jest większa od PK 

 
III  tóboró są ważneI gdó spełnione są łącznie warunki 
 

NK t zgromadzeniu wóborczómI uczestniczóła co najmniej połowa ogólnej liczbó człon-
ków tego zgromadzenia E I termin) 

OK t przópadku braku kworum po NR min zgłaszamó II termin wóborówI wóboró są ważne 
jeśli uczestniczó w nich co najmniej jedna piata ogólnej liczbó członków tego zgroma-
dzeniaK 

PK iiczba kandódatów do lddziałowej oadó oodziców nie jest większa od 4 
4K handódat do oadó oodziców uzóskał względną większość głosówK 
RK wachowana jest tajność głosowaniaK 

 



mrotokół homisji pkrutacójnej  
wóborów lddziałowej oadó oodziców i radó oodziców III il w miotrkowie TróbK 

 
 

t dniu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK odbóło się zebranie rodziców uczniów klKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
 na któróm w tajnóm głosowaniu dokonano wóborówW 
 
pkład homisji pkrutacójnejW przewodniczącó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

       członek  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

       KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 

lbecnóchW   KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

tómagana ilość RMB KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

II tura  wóborów  

NLR ogólnej liczbó zgromK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

Imię i nazwisko kandódataK  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

      KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

      KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

      KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

      KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

lddano głosów ważnóchW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

lddano głK nieważnóchW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

t wóniku głosowania do oadó lddziałowej kl KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK weszliW 

przewodniczącóW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

sekretarz  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

skarbnik  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

aelegatem do oadó oodziców zostałW KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 

 

         KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

         KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK      KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
tóchowawca klasóW       podpisó homisó pkrutacójnej 
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