
Załącznik do uchwały nr1/2019 Rady Rodziców  
I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku  

z dnia 17 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku 

Regulamin Rady Rodziców  
I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1. Szkole – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku 

2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły.  

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.  

4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły.  

5. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady.  

6. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza – należy przez to 

rozumieć funkcje członków Prezydium.  

7. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady.  

§ 1 

1. Rada Rodziców jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli rodziców  

i opiekunów prawnych wszystkich uczniów szkoły. 

2. Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych 

uczniów Szkoły.  

3. Rada realizuje swoje cele na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Statutu 

Szkoły oraz niniejszego Regulaminu Rady.  

4. Regulamin określa w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad rodziców oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych. 

5. Regulamin uchwala, na wniosek Prezydium, Rada Rodziców bezwzględną większością 

głosów obecnych na zebraniu. 

6. Rada ma nadany numer NIP.  

7. Członkowie Rad Oddziałowych, Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej wykonują swoją 

pracę społecznie.  

8. Prawo zgłoszenia propozycji zmian w regulaminie mają: Prezydium Rady Rodziców, 

Dyrektor, ¼ członków Rady Rodziców. 

9. Zmiany w regulaminie uchwalane są przez Radę Rodziców bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

10. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

a) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz 

rozwoju Szkoły,  

b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez występowanie do 

Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu 



sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Szkoły,  

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,  

d) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

wychowawczych,  

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu Szkoły oraz organizacjom 

młodzieżowym i społecznym działającym na terenie Szkoły,  

f) współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

g) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,  

h) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego 

oraz Statutu.  

§ 2 

1. Struktura i zasady wyborów Rady Oddziałowej:  

a) podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców jest zebranie rodziców 

oddziału, 

b) Rada Oddziałowa to trzyosobowy zespół wybierany przez rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów szkolnych, 

c) członkowie Rad Oddziałowych wybierani są na pierwszym w roku szkolnym 

zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, 

d) wybór Rady Oddziałowej następuje poprzez minimum ¼ ogółu rodziców danego 

oddziału, 

e) wybór członków Rady Oddziałowej następuje zwykła większością głosów, 

f) prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy uczestnik zebrania, 

g) każdy głosujący może oddać głos maksymalnie na trzy kandydatury spośród 

zgłoszonych, 

h) karta do głosowania, na której wpisano więcej niż trzy nazwiska, jest traktowana 

jako głos nieważny, 

i) członkami Rady Oddziałowej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej 

głosów, 

j) spośród Rady Oddziałowej wybierany jest przez rodziców w głosowaniu tajnym 

lub jawnym przedstawiciel do Rady, tj. Przewodniczący Rady Oddziałowej, 

k) w wyborach do Rady Oddziałowej i przedstawiciela do Rady obowiązuje zasada, 

że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, 

l) kadencja Rady Oddziałowej trwa 1 rok szkolny, 

m) decyzje Rady Oddziałowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności  

¼ składu Rady Oddziałowej, 

n) w posiedzeniach Rady Oddziałowej może brać udział wychowawca klasy na 

prawach członka towarzyszącego z głosem doradczym, chyba że Rada 

Oddziałowa postanowi inaczej, 

o) zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Oddziałowej prowadzi 
rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania 
Oddziałowego, 



p) dla przeprowadzenia wyborów rodzice oddziału wybierają trzyosobową Komisję 
Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady 
Oddziałowej oraz protokolanta. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania 
Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom  
z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów 
oddanych na poszczególnych kandydatów. Protokolant sporządza protokół  
z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów, 

q) Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku rezygnacji z członkostwa  

w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą 

większością głosów w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady 

reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców 

uprawnionych do głosowania. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady 

przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w § 2 ust 1, pkt a–q 

§ 3 

1. Do kompetencji i zadań Rady Oddziałowej należy: 

a) wybór przedstawiciela do Rady, tj. Przewodniczącego Rady Oddziałowej,  

b) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących 

danego oddziału, 

c) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji planu 

działania, 

d) współpraca z wychowawcą oddziału w organizowaniu imprez klasowych dla 

uczniów i rodziców oraz wspieranie wychowawcy w prowadzeniu działalności 

wychowawczej, 

e) współdziałanie z przewodniczącym Rady lub Prezydium Rady Rodziców w celu 

realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym. 

§ 4 

1. Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców:  

a) w skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rady Oddziałowej, tj. 

Przewodniczący Rady Oddziałowej każdej klasy 

b) każdy przedstawiciel posiada jeden głos, 

c) odwołanie członka Rady może nastąpić w każdym czasie w trybie obowiązującym 

dla jego wyboru; przepis ten nie narusza prawa członków Rady do dobrowolnego 

zrzeczenia się mandatu, 

d) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory 

uzupełniające.  

§ 5 

1. Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy: 

a) uchwalenie regulaminu swojej działalności, w którym określa wewnętrzną 

strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów, 



b) wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo–

profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły, 

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,  

f) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,  

g) wybór komisji oraz innych gremiów, w których przepisy oświatowe przewidują 

udział przedstawicieli rodziców Szkoły,  

h) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i Dyrektora 

Szkoły,  

i) uchwalanie corocznego planu finansowego Rady lub jego zmian,  

j) opiniowanie uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie sposobów wykorzystania 

wyników nadzoru pedagogicznego, 

k) wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Prezydium,  

l) zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Prezydium i sprawozdania 

finansowego Rady, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady  

i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,  

m) udzielanie absolutorium członkom Prezydium,  

n) zmiana Regulaminu Rady.  

§ 6 

Organami wewnętrznymi Rady Rodziców są: 

a) zebranie Rady Rodziców, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Rady,  

b) Prezydium Rady,  

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 7 

Organizacja zebrań Rady Rodziców:  

1. Termin pierwszego zebrania Rady Rodziców w danym roku szkolnym jest ustalany  

w uzgodnieniu z Dyrektorem przez Prezydium Rady poprzedniej kadencji. Pierwsze 

zebranie powinno zostać zwołane nie później niż do 30 września. Termin drugiego 

zebrania ustala Przewodniczący nowej kadencji. Drugie zebranie powinno zostać 

zwołane nie później niż do 31 października.  

2. Pierwsze zebranie otwiera Przewodniczący poprzedniej kadencji. W pierwszej 

kolejności dokonuje się następujące czynności:  

a) wybór Prezydium jako wewnętrzy organ kierujący pracami Rady Rodziców, 

b) przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu nowej kadencji, 



c) wybór Komisji Rewizyjnej nowej kadencji jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

3. Na kolejnym zebraniu, dokonuje w szczególności następujących czynności: 

a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Prezydium i sprawozdania 

finansowego Rady, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i 

przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,  

b) udzielenie absolutorium członkom Prezydium kończącego swoją kadencję, 

c) uchwalenie rocznego planu finansowego Rady będącego zestawieniem 

planowanych wpływów i wydatków. 

1. Zebrania Rady są zwoływane przez Przewodniczącego lub dwóch członków Prezydium 

działających łącznie lub pięciu członków Rady działających łącznie.  

2. O terminie zebrania członkowie Rady są informowani drogą mailową za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego co najmniej na trzy dni przed jego 

zwołaniem.  

3. W zebraniach Rady mogą brać udział wszyscy rodzice oraz Dyrektor. 

4. W zebraniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście.  

5. Rada dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w 

formie protokołu. Protokół podpisuje osoba protokołująca (Sekretarz) i 

Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.  

§ 8 

1. Struktura i zasady wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej: 

a) 8-osobowe Prezydium (po dwóch przedstawicieli z każdego ciągu oddziałów3-

osobowa Komisja Rewizyjna.  

2. Rada podczas pierwszego zebrania wybiera w głosowaniu jawnym lub tajnym ze 

swojego składu organy wewnętrzne tj. Prezydium i Komisję Rewizyjną. 

3. Prezydium wyłania spośród siebie:  

a) Przewodniczącego,  

b) Wiceprzewodniczącego,  

c) Skarbnika,  

d) Sekretarza. 

Pozostałe osoby mają status przedstawiciela Prezydium. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.  

5. Członkowie Prezydium nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.  

6. Skład Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej jest jawny. 

§9  

1. Do kompetencji i zadań Prezydium należą: 

a) kierowanie całokształtem działalności Rady Rodziców w okresie między 

zebraniami Rady Rodziców. Organ wykonawczy i odpowiadający za swoją pracę 

przed Radą Rodziców, 



b) opracowanie projektów rocznych planów działalności Rady z uwzględnieniem 

zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły i 

przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę,  

c) uchwalenie rocznego planu finansowego Rady będącego zestawieniem 

planowanych wpływów i wydatków,  

d) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej, w tym proponowanie 

wysokości składki na rzecz Rady, przy czym składki te mogą być wpłacane 

jednorazowo lub w ratach według indywidualnego uznania wpłacającego,  

e) dokonywanie podziału zadań planowych, obowiązków i uprawnień pomiędzy 

członków Prezydium Rady,  

f) nadzór nad pracą komisji powołanych przez Radę Rodziców lub Prezydium, 

g) określenie zakresu zadań doraźnych.  

2. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, 

z wyjątkiem §5 pkt. 1 litera k), l),  m), n). 

3. Zebrania Prezydium odbywają się na wniosek Przewodniczącego lub innego członka 

Prezydium lub Dyrektora. 

4. W posiedzeniu Prezydium Rady uczestniczy Dyrektor. 

5. Prezydium Rady może utworzyć stałe komisje problemowe (pracy wychowawczej, 

sportu i turystyki, kultury, socjalno-bytową, opieki, żywienia, finansów i gospodarki,  

a także inne w uzasadnionych przypadkach) oraz komisje dla wykonywania zadań 

doraźnych. 

6. W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice i opiekunowie prawni uczniów oraz 

członkowie innych organizacji. 

7. W ramach komisji problemowych mogą działać wszyscy nauczyciele i pracownicy 

szkoły. 

8. Do szczególnych kompetencji Przewodniczącego Rady należy:  

a) kierowanie całokształtem prac Prezydium Rady i Rady Rodziców,  

b) analiza planu finansowego przygotowanego przez Skarbnika w danym roku 

szkolnym z uwzględnieniem zadań wynikających z planu dydaktyczno-

wychowawczego i przedstawienie go do zatwierdzenia Prezydium Rady,  

a następnie Radzie Rodziców, 

c) dokonanie podziału zadań i obowiązków między sobą a członkami Prezydium  

i członkami Rady,  

d) reprezentowanie Rady na spotkaniach wewnątrz i na zewnątrz Szkoły,  

e) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium, 

f) kierowanie działalnością finansów-gospodarczą,  

e) przekazywanie Dyrekcji Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej opinii i postulatów 

Rady.  

9. Do szczególnych kompetencji Wiceprzewodniczącego Prezydium należy 

zastępowanie Przewodniczącego Rady. 

10. Do szczególnych kompetencji Skarbnika Rady należy:  

a) prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności 

wypełnienie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki 

finansowej i rachunkowości, 



b) przygotowanie planu finansowego na dany rok szkolny, 

c) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego podsumowującego 

działalność Rady na koniec kadencji Rady oraz przedstawienie analizy 

sprawozdania na Prezydium, a następnie na Radzie Rodziców, 

d) ścisła współpraca z księgową i kasjerem zatrudnionymi przez Radę Rodziców. 

11. Do szczególnych kompetencji Sekretarza Rady należy:  

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców i Prezydium poprzez 

przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,  

b) organizacyjne przygotowanie zebrań Prezydium, 

c) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady w zakresie niezastrzeżonym 

dla innych członków Prezydium,  

d) protokołowanie posiedzeń Rady Rodziców i Prezydium Rady oraz zapewnienie 

prawidłowego jej przechowywania, 

e) nadzorowanie terminowości prac komisji powołanych przez Prezydium. 

§10 

1. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej należą:  

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Prezydium, 

b) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej 

Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i uchwałami 

Rady,  

c) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych 

kontroli,  

d) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady i występowanie  

z wnioskiem o udzielenie Prezydium Rady absolutorium,  

e) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę. 

§ 11 

Szczegółowy wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym składu organów wewnętrznych 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej: 

1. Wybór 8-osobowego Prezydium: 

a) wybory do Prezydium Rady odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym 

zgodnie z decyzją Rady Rodziców, 

b)  wybór członków Prezydium Rady następuje zwykłą większością głosów  

w obecności minimum ⅓, 

c) składu Rady Rodziców, 

d) prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy uczestnik zebrania, 

e) przedstawiciele Rady Rodziców zgłaszają minimum 2 kandydatury z każdego 

ciągu oddziałów; każdy członek Rady może też samodzielnie zgłosić swoją 

kandydaturę, 

f) głosowanie odbywa się 4 turach, tj. a może, żeby nie zmieniać za rok: [w każdej 

turze wybiera się po 2 kandydatów kolejno z każdego ciągu klas]; członkowie 



Rady Rodziców mają możliwość oddania 2 głosów w każdej turze na kandydatów 

zgłoszone spośród Rady Rodziców, z zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia 

wyłącznie 8 kandydatów nie dokonuje się głosowania, 

g) do Prezydium wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku zgłoszenia wyłącznie 8 kandydatów wszyscy kandydaci wchodzą do 

Prezydium. 

2. Wybór 3 osobowej Komisji Rewizyjnej: 

a) wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym 

zgodnie z decyzją Rady Rodziców, 

b) wybór członków Komisji Rewizyjnej rodziców następuje zwykłą większością 

głosów w obecności minimum ¼ składu Rady Rodziców, 

c) prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy uczestnik zebrania, 

d) przedstawiciele Rady Rodziców zgłaszają kandydatury lub kandydatury zgłaszają 

się samodzielnie do Komisji Rewizyjnej, 

e) członkowie Rady Rodziców mają możliwość jednego głosu na kandydatury 

zgłoszone spośród Rady Rodziców, z zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia 

wyłącznie 3 kandydatów nie dokonuje się głosowania, 

f) do Prezydium wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów, z zastrzeżeniem, że 

w przypadku zgłoszenia wyłącznie 3 kandydatów wszyscy kandydaci wchodzą do 

Komisji Rewizyjnej. 

§ 12 

1. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i Prezydium Rady: 

a) wszystkie uchwały, z wyjątkiem tych, o których regulamin Rady Rodziców 

stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej  

¼ składu danego organu, 

b) listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowa 

Sekretarz lub Przewodniczący Rady Rodziców, 

c) za protokołowanie i odpowiednie przechowywanie odpowiada Sekretarz Rady 

Rodziców. 

§ 13 

Zasady komunikacji między organami wewnętrznymi Rady i z organami Szkoły:  

1. Informacje przeznaczone dla organów wewnętrznych Rady oraz organów Szkoły 

powinny być przygotowane w sposób zwięzły, zrozumiały i komunikatywny.  

2. Informacja może być przygotowana przez każdego członka Prezydium po akceptacji 

Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.  

3. Każdy z rodziców i opiekunów prawnych ma prawo wglądu do wszystkich 

dokumentów związanych z pracą Rady i Prezydium Rady, w tym do wyciągów 

bankowych.  



4. Wszelkie inne informacje i komunikaty mogą być przekazywane organom Rady i 

Szkoły po ich akceptacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego wraz  

z innym członkiem Prezydium.  

§ 14 

Fundusze Rady:  

1. Źródłem funduszy Rady są dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny, dotacje,  

a także dochody z innych źródeł. 

2. Fundusze są gromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Rady.  

3. Dostęp do rachunku bankowego, w tym możliwość wykonywania przelewów i 

wypłaty gotówki ma Przewodniczący Rady wraz z Skarbnikiem. W przypadku 

nieobecności Przewodniczącego Rady lub Skarbnika zastępstwo ma 

Wiceprzewodniczący Rady.  

4. Podstawą do wykonania przelewu przez uprawnioną osobę jest faktura lub rachunek 

lub inny dokument księgowy wraz z zatwierdzeniem Przewodniczącego Rady 

dotyczącym tego wydatku.  

5. Dokumenty księgowe muszą być wystawione na Radę Rodziców. 

§ 15 

Zasady dokonywania wydatków:  

1. Fundusze mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym na 

udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania  

i opieki nad uczniami.  

2. Fundusze z darowizn mogą być przeznaczane na szczególny cel zgodnie z wolą 

darczyńcy, o ile jest to zgodne z prawem i Statutem Szkoły.  

3. Skarbnik sporządza projekt planu finansowego Rady na dany rok szkolny. Projekt ten, 

po wewnętrznych uzgodnieniach, jest przyjmowany w formie uchwały na drugim 

zebraniu Prezydium. W celu umożliwienia oszacowania wpływów Prezydium może 

poprosić rodziców o złożenie na pierwszym zebraniu pisemnych informacji 

dotyczących wysokości wpłat. Złożenie takich pisemnych informacji jest dobrowolne.  

4. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:  

a) Dyrektor,  

b) Rady Oddziałowe,  

c) Rada Szkoły,  

d) Samorząd Uczniowski,  

e) uczniowie lub ich rodzice za pośrednictwem wychowawcy klasy,  

f) nauczyciele przedmiotów,  

g) członkowie Prezydium Rady.  

5. Pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej jest przyznawana 

na podstawie wniosku złożonego przez rodziców ucznia lub w przypadku, gdy uczeń 

jest pełnoletni, bezpośrednio przez ucznia, zaopiniowanego przez wychowawcę i 

pedagoga szkolnego.  



6. Jeśli fundusze Rady są wydatkowane na zakupy rzeczowe dla Szkoły, Prezydium 

dokonuje przekazania tych rzeczy. Z tej czynności sporządzany jest protokół zdawczo-

odbiorczy zawierający co najmniej: datę, wyszczególnienie przekazanych rzeczy, 

podpis pracownika szkoły przyjmującego przekazane rzeczy oraz podpis członka 

Prezydium przekazującego te rzeczy. W dokumentach Prezydium przechowywane są 

protokoły wraz z fakturą lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.  

§ 16 

1. Zatwierdzanie wydatków odbywa się przez członków Prezydium na następujących 

zasadach:  

a) wydatki zaplanowane w planie finansowym na określony cel zatwierdza 

Przewodniczący samodzielnie lub Wiceprzewodniczący w przypadku 

nieobecności Przewodniczącego Rady, 

b) pozostałe wydatki zatwierdza Przewodniczący Rady wraz z innym członkiem 

Prezydium lub Wiceprzewodniczący w przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Rady wraz z innym członkiem Prezydium. 

§ 17 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Prezydium Rady na drodze uchwały.  

§ 18 

1. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 


