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REGULAMIN STOWARZYSZENIA RODZICÓW NA RZECZ 
WSPIERANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. 

 
Podstawą opracowania niniejszego regulaminu jest Statut Szkoły. 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie Rodziców jest organem szkoły reprezentującym ogół rodziców 
szkoły. 

2. Stowarzyszenie Rodziców występuje do Dyrektora, Rady Szkoły i Rady 
Pedagogicznej  
z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. Organy te zobowiązane są 
wnioski rozpatrzyć i w miarę możliwości prawnych, organizacyjnych  
i finansowych – uwzględnić. 

3. Stowarzyszenie Rodziców jest koordynatorem pracy klasowych rad rodziców 
uczniów. 

 
§ 2 

Skład Stowarzyszenie Rodziców stanowią przedstawiciele klasowych rad rodziców 
uczniów. 

 
§ 3 

1. Stowarzyszenie Rodziców jest wybierana spośród klasowych rad rodziców 
uczniów 

2. Wyboru Stowarzyszenia Rodziców dokonują klasowe rady rodziców na swym 
posiedzeniu. 

3. Wybór Stowarzyszenia Rodziców odbywa się w sposób jawny, zwykłą 
większością głosów 

4. Stowarzyszenie Rodziców liczy 6 osób 
5. Na swym posiedzeniu Stowarzyszenie Rodziców wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego , Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza 
6. Kadencja Stowarzyszenie Rodziców trwa trzy lata. 

 
§ 4 

1. Zebranie Stowarzyszenia Rodziców w miarę potrzeb zwołuje Przewodniczący 
Stowarzyszenia ze swojej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora, Rady Szkoły 
lub Rady Pedagogicznej 

2. Zebrania Stowarzyszenia Rodziców są protokołowane 
3. Stowarzyszenie Rodziców może być koordynatorem i organizatorem zebrania 

ogółu rodziców 
4. W zebraniach i pracy Stowarzyszenia Rodziców mogą uczestniczyć członkowie 

Rady Szkoły oraz osoby spoza Szkoły 
 

§ 5 
1. Stowarzyszenie Rodziców podejmuje uchwały na swych zebraniach zwykłą 

większością głosów w sposób jawny 
2. W sprawach nie rozstrzygniętych decyduje głos Przewodniczącego 

 
§ 6 

1. Stowarzyszenie Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców lub innych 
źródeł. 

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Stowarzyszenia Rodziców ustala się 
większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rodziców. 
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3. Rodzice mogą zadeklarować równoważnie równe minimalnej rocznej składce 
świadczenie w naturze lub robociźnie. 

4. Rodzice mogą zadeklarować wyższą składkę od określonej w punkcie 2 
5. Klasowa rada rodziców może w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki na rzecz 
Stowarzyszenia. 

6. Rodzice uiszczają składkę roczną tylko za jedno dziecko. 
7. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo , półrocznie lub ratalnie. 

 
 
 

§ 7 
1. Składki przyjmują skarbnicy klasowych rad rodziców i niezwłocznie wpłacają 

na konto Stowarzyszenia Rodziców . 
2. Pracą skarbników klasowych rad rodziców i ich rozliczeniem kieruje skarbnik 

Stowarzyszenia Rodziców. 
 

§ 8 
Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów bankowych/czeki, 
przelewy/ są : Przewodniczący, Jego Zastępca i Skarbnik Stowarzyszenia 
Rodziców. 

 
§ 9 

1. Fundusze Stowarzyszenia Rodziców są wydatkowane na pomoc szkole i 
realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Wydatki finansowe Stowarzyszenia Rodziców są ustalane z Radą Szkoły. 
 

§10 
Na pierwszym zebraniu ogółu rodziców w roku szkolnym Rada Rodziców składa 
sprawozdanie ze swej działalności, w tym finansowej. 

 
§11 

1. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń finansowych sprawuje Komisja 
Rewizyjna. 

2. Komisję Rewizyjną wybiera się na zebraniu klasowych rad rodziców w trybie 
określonym w § 3. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej równa jest kadencji Stowarzyszenia Rodziców. 
4. Komisja Rewizyjna liczy trzy osoby. 
 

§12 
Sprawy sporne między organami Szkoły a Stowarzyszeniem Rodziców 
rozstrzygane są zgodnie z punktami 29,30 31 Statutu Szkoły. 

 
§ 13 

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane na wniosek ogółu 
rodziców,  Stowarzyszenia Rodziców i Dyrektora Szkoły, a zatwierdzane przez 
zebranie klasowych rad rodziców. 

 
§ 14 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Stowarzyszenie 
Rodziców. 

 
 

§ 15 
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez zebranie klasowych rad rodziców  
w dniu 12.10.1993r. 
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§ 16 
  Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem  12.10.1993 r . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aneks do REGULAMINU RADY RODZICÓW 
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. 
 

Zmiany i uzupełnienia do regulaminu z dnia 12.10.1993r. 
 

§ 3  
otrzymuje brzmienie : 

1. Rada Rodziców liczy 6 osób wybieranych spośród członków klasowych  rad 
rodziców. 

2. Wyboru Rady Rodziców dokonują klasowe rady rodziców na swym 
posiedzeniu. 

3. Wybór Rady Rodziców odbywa się w sposób jawny , zwykłą większością 
głosów. 

4. Kadencja członka Rady Rodziców trwa trzy lata, kadencja ulega skróceniu 
jeśli osoba przestaje być członkiem klasowej rady rodziców. 

5. W przypadku zwolnienia miejsca w radzie rodziców przeprowadza się wybory 
uzupełniające. 

6. Na swym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie 
Przewodniczącego, Jego Zastępcę, Skarbnika i Sekretarza. 

 
§ 6 

8. Rada Rodziców może prowadzić działalność w celu pozyskania  środków         
na wspieranie działalności Szkoły. 

9. Działalność tę Rada Rodziców prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

§ 7 
Składki mogą być uiszczane bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców lub do 
rąk skarbników klasowych rad rodziców którzy niezwłocznie wpłacają je na konto 
Rady Rodziców. 

 
§ 8 

1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez zebranie klasowych rad rodziców  
w dniu 12.10.1993 r.. 

2. Zmiany do niniejszego Regulaminu zostały zatwierdzone przez zebranie klasowych 
rad rodziców w dniu 27.11.2002 r..  

 
 


