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Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców  

w dniu 19 października 2011 roku 

Regulamin rady rodziców działającej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Płońsku 
 
Regulamin opracowany został na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,                         

w szczególności:  

a) art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy 
nauczyciela,  

b) art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić 

swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego za okres stażu.  

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 

poz. 624 ze zm.) 

4. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 

1. Rada rodziców jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli 

rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczniów liceum 

i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów liceum i gimnazjum. 

3. Regulamin rady rodziców, zwany dalej regulaminem, określa cele,  

zadania, skład i strukturę rady rodziców działającej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących (ZSO) w Płońsku, jak również zasady 

przeprowadzania wyborów do tejże rady i jej organów, ich organizację 

pracy i tryb podejmowania uchwał oraz zasady gromadzenia 

i wydatkowania funduszy rady.  

4. Regulamin uchwala, na wniosek prezydium, rada rodziców większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 

5. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie mają: prezydium rady 

rodziców, dyrektor ZSO oraz rodzice za pośrednictwem rad oddziałowych 

rodziców. 

6. Zmiany w regulaminie uchwalane są przez radę rodziców bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 

7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły 

lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 
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8. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§ 2 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

w/w aktów prawnych. 

 

II. Skład, struktura, kompetencje i zakres zadań rady 

oddziałowej. 
 

§ 3 

1. Skład i struktura rady oddziałowej: 

1) podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców ZSO jest 

zebranie rodziców oddziału /klasy/, 

2) zebranie rodziców oddziału wybiera spośród siebie radę 

oddziałową rodziców, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym 

jedna w charakterze przewodniczącego, 

3) poza przewodniczącym w strukturze rady oddziałowej znajdują się: 

sekretarz i skarbnik, 

4) wychowawca oddziału bierze udział w zebraniach rady oddziałowej 

rodziców na prawach członka towarzyszącego (z głosem 

doradczym) – chyba że rada oddziałowa  postanowi inaczej. 

 

2. Zakres kompetencji rady oddziałowej: 

1) do podstawowych kompetencji rady oddziałowej należy wybór 

przedstawiciela do rady rodziców, 

2) rada oddziałowa może występować z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach dotyczących danego oddziału, 

3. Zakres zadań rady oddziałowej: 

1) dostosowanie zadań zawartych w § 4 ust.2 do konkretnych potrzeb 

oddziału wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli, 

2) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączenie ich do 

realizacji swego planu pracy, 

3) współpraca z wychowawcą oddziału w organizowaniu imprez 

klasowych dla uczniów i rodziców oraz wspieranie wychowawcy 

w prowadzeniu działalności wychowawczej 

4) współdziałanie z przewodniczącym i prezydium rady rodziców w 

celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym, 

5) zwoływanie, w miarę potrzeby, z własnej inicjatywy, z inicjatywy 

innych rodziców lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań 

rodziców danego oddziału, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami 

uczniów klasy. 
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III. Skład, struktura, kompetencje i zakres zadań rady rodziców 

i jej organów. 
 

§ 4 

 

1. Skład i struktura rady rodziców: 

1) w skład rady rodziców wchodzą  po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych,  

2) plenarne zebranie rady rodziców ZSO wybiera spośród siebie: 

a. prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady 

rodziców, 

b. komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców. 

 

2. Zakres kompetencji i zadań rady rodziców: 

 

1) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy  oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzania wyborów. /Ustawa o systemie oświaty Art. 53 ust. 4/. 

2) wybiera prezydium i komisję rewizyjną. 

3) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a. program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez 

nauczycieli, 

b. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców    / jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 

roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie 

programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala 

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do 

czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną /. 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,   

5) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składany przez dyrektora 

szkoły, 

6) wyraża pozytywną opinię na temat stowarzyszenia lub innej organizacji, 

która chce rozpocząć w szkole działalność, 

7) wyraża zgodę dyrektorowi na  wprowadzenie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-07-2011&qplikid=1#P1A6
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8) uzgadnia z  dyrektorem wzór  jednolitego stroju, który będzie 

obowiązywał uczniów. 

9) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności prezydium i komisji 

rewizyjnej oraz udziela absolutorium ustępującemu prezydium. 

10)  ustala wysokość rocznej składki na rzecz rady rodziców. 

11) ogół rodziców ma prawo do informacji o wszystkich działaniach rady 

rodziców oraz dostępu do takich dokumentów jak: regulamin rady 

rodziców, protokoły z zebrań oraz uchwały. 

12) uchwala budżet rady rodziców. 

§ 5 

1. Skład i struktura prezydium rady rodziców: 

1) prezydium składa się z 9 członków (6 przedstawicieli liceum – po dwóch 

z każdego ciągu klas, 3 przedstawicieli gimnazjum – po jednym z 

każdego ciągu klas), którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  

2) prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu. 

3) uchwały prezydium rady rodziców podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków. 

4) w posiedzeniu prezydium rady rodziców uczestniczy dyrektor Szkoły. 

5) prezydium rady rodziców 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 uczniów ZSO oraz 

członkowie innych organizacji.  

7) w ramach komisji problemowych mogą działać wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły. 

 

2. Zakres kompetencji i zadań prezydium rady rodziców: 

 

1) prezydium kieruje całokształtem działalności rady rodziców w okresie 

między zebraniami rady rodziców. Jest organem wykonawczym 

i odpowiada za swą pracę przed radą rodziców. 

2) bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, 

3) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców, 

4) nadzór nad pracą komisji powołanych przez radę rodziców, 

5) zatwierdzanie planu pracy rady rodziców, 

6) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej, 

7) odbywanie zebrań zwoływanych zgodnie z planem pracy lub na wniosek 

przewodniczącego, 

8) składanie raz w roku sprawozdania z działalności przed radą rodziców 

i ogólnym zebraniem rodziców. 

9) przygotowanie projektu budżetu rady rodziców 
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§ 6 

 

1. Zakres zadań przewodniczącego rady rodziców: 
 

1) zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest kierowanie całokształtem 

prac, prezydium rady rodziców i rady rodziców, 

2) opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany 

rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad oddziałowych oraz zadań 

wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego ZSO 

i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium, a następnie radzie 

rodziców, 

3) dokonanie podziału zadań i obowiązków miedzy sobą 

a wiceprzewodniczącym rady rodziców, 

4) współdziałanie ze wszystkimi członkami prezydium rady rodziców 

i włączenie ich do realizacji planu pracy, 

5) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,\ 

6) określanie zakresu działań dla komisji stałych i doraźnych, 

7) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą, 

8) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora ZSO i rady 

pedagogicznej, 

9) reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz. 

 

§ 7 

1. Zakres zadań sekretarza rady rodziców: 

 

1) zadaniem sekretarza rady rodziców jest zapewnienie właściwej 

organizacji pracy rady rodziców i jej prezydium, 

2) organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium, 

3) nadzorowanie terminowości prac komisji, 

4) prowadzenie korespondencji i dokumentacji / protokołów z posiedzeń 

prezydium i rady rodziców/ oraz zapewnienie prawidłowego jej 

przechowywania. 

 

§ 8 

1. Zakres zadań skarbnika rady rodziców: 

 

1) zadaniem skarbnika rady rodziców jest prowadzenie całokształtu 

działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności wypełnianie 

obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej 

i rachunkowości, 

2)  ścisła współpraca z księgową i kasjerką zatrudnionymi przez radę 

rodziców. 

§ 9 
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1. Skład i struktura komisji rewizyjnej: 

 

1) komisja rewizyjna składa się z 3 członków, 

2) członkowie komisji rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają 

spośród siebie: przewodniczącego i sekretarza 

 

2. Zakres zadań komisji rewizyjnej: 

 

1) zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności 

poszczególnych organów rady rodziców z obowiązującymi przepisami, 

2) kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami 

regulaminu i uchwałami rady rodziców, 

3) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej 

w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej i rachunkowości, 

4) kontrolowanie działalności organów rady rodziców na żądanie dyrektora 

ZSO, rodziców lub organu nadzorującego ZSO, 

5) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami 

pokontrolnymi. 

 

3. Terminy zebrań komisji rewizyjnej: 
 

1) zebrania kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne raz w roku – po 

zakończeniu roku budżetowego. 

2) komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na 

wniosek prezydium, rady rodziców, rady klasowej rodziców i dowolnej 

grupy rodziców liczącej nie mniej niż 30 osób. 

3) ustalenia komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są 

przedstawiane plenarnemu posiedzeniu rady rodziców oraz tym osobom, 

które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. 
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IV. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do rady oddziałowej 

oraz rady rodziców i jej organów. 
§ 10 

Ogólne ustalenia dotyczące kadencji oraz trybu i zasad przeprowadzania 

wyborów do rad oddziałowych oraz rady rodziców i jej organów. 

 

1. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby 

miejsc ustalonych dla danego organu.  

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na 

kandydowanie. 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów 

uczestników prawomocnego zebrania wyborczego. 

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

5. Kandydat, który nie uzyska wymaganej większości w trzech 

głosowaniach musi zrezygnować z dalszego kandydowania. 

6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na 

pierwszym swoim posiedzeniu. 

7. Kadencja rady oddziałowej oraz rady rodziców i jej organów trwa 1 rok, 

nie dłużej jednak niż do zwołania pierwszego zebrania rodziców w danym 

roku szkolnym.  

8. Kadencja rodziców członków rady oddziałowej oraz rodziców członków 

rady rodziców i jej organów, których dzieci ukończyły szkołę, kończy się 

w dniu wystawienia świadectwa ukończenia szkoły. 

 

§ 11 

Porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczego i wyborczego rady 

rodziców. 

 

1. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania wyborczego 

rady rodziców: 

a. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, 

b. informacja dyrektora ZSO o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu 

placówki, 

c. wybory nowych organów rady rodziców 

d. dyskusja programowa, 

e. uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności rady 

rodziców, 

2. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania 

sprawozdawczego rady rodziców: 

a. otwarcie zebrania przez przewodniczącego rady rodziców, 

b. sprawozdanie z działalności organu ustępującego, 

c. sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
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d. informacja dyrektora ZSO o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu 

placówki, 

e. dyskusja tematyczna, 

f. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania rady 

rodziców 

 

§ 12 

1. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do rady oddziałowej  

1) członkowie rady oddziałowej wybierani są w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 

2) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym /Ustawa o systemie oświaty Art.53 ust 3/, 

3) w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic /prawny opiekun/, 

4) wybór rady oddziałowej następuje przez minimum ¼  ogółu rodziców 

danego oddziału, 

5) wybór członków rady oddziałowej następuje zwykłą większością głosów, 

6) prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy uczestnik zebrania, 

7) każdy głosujący może oddać głos maksymalnie na trzy kandydatury 

spośród zgłoszonych,   

8) karta do głosowania na której zaznaczono więcej niż trzy nazwiska jest 

traktowana jako głos nieważny, 

9) członkami rady rodziców zostają ci kandydaci którzy uzyskali najwięcej 

głosów 

10) decyzje rady oddziałowej zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności 2/3 składu rady.  

§ 13 

1. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do rady rodziców  

1) w skład rady rodziców wchodzą  po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, 

2) członkowie rady oddziałowej dokonują wyboru przedstawiciela do rady 

rodziców spośród siebie, 

3) wybór przedstawiciela rady oddziałowej do rady rodziców odbywa się 

w głosowaniu tajnym lub jawnym jeśli postanowi tak kolegialnie rada 

oddziałowa, 

4) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym, 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-07-2011&qplikid=1#P1A6
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§ 14 

1. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do prezydium rady 

rodziców: 

1) wybory do prezydium rady rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym 

lub tajnym – zgodnie z decyzją  rady rodziców, wybór członków 

prezydium rady rodziców następuje zwykłą większością głosów 

w obecności minimum ½ składy rady, 

2) prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy uczestnik zebrania, 

3) każdy głosujący może oddać maksymalnie dwa głosy na  kandydatury 

zgłoszone spośród rodziców mających uczniów w liceum i maksymalnie 

jeden głos na kandydatury rodziców mających uczniów w gimnazjum,  

4) głosy oddane niezgodnie z ustaleniem zawartym w § 14 ust.1 pkt.3 są 

traktowane jako nieważne, 

5) członkami rady rodziców zostają ci kandydaci którzy uzyskali najwięcej 

głosów 

§ 15 

1. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do komisji rewizyjnej: 

1) członków komisji rewizyjnej wybiera rada rodziców na pierwszym 

posiedzeniu w roku szkolnym,  

2) wybór odbywa się zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 składu 

rady rodziców, 

a) prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy prawomocny uczestnik zebrania, 

b) każdy glosujący może oddać maksymalnie trzy głosy na  kandydatury 

zgłoszone spośród rodziców członków rady rodziców, 

c) członkami komisji rewizyjnej zostają ci kandydaci którzy uzyskali 

najwięcej głosów 

V. Organizacja pracy rady rodziców i jej organów 
§ 16 

1. Zebrania rady rodziców i prezydium odbywają się według planu pracy 

opracowanego na każdy rok szkolny.  

2. Zebrania poza planem zwoływane są na wniosek przewodniczącego 

w odniesieniu do prezydium i na wniosek prezydium w odniesieniu do 

rady rodziców. Mogą one też być zwołane z inicjatywy co najmniej 6 rad 

oddziałowych rodziców. 

3. Zebrania rady rodziców i prezydium są protokołowane w protokolarzu 

rady rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz. 

§ 17 

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady 

Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły. 

§ 18 

 

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych 

rodziców, rady klasowej rodziców lub wychowawcy klasy. 
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VI. Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy. 
§ 19 

1. Wszystkie uchwały, z wyjątkiem tych, o których regulamin rady rodziców 

stanowi inaczej,  podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej jednej trzeciej regulaminowego składu danego 

organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala 

każdorazowo sekretarz lub przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Rady 

oddziałowe rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.  

4. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie 

odpowiada sekretarz prezydium Rady Rodziców.     

 

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady 

rodziców 
§ 20 

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności 

ZSO z następujących źródeł: 

a. ze składek rodziców, 

b. z wpłat osób fizycznych i prawnych, 

c. z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców, 

d. z innych źródeł. 

2. Wysokość proponowanej minimalnej rocznej składki na rzecz rady 

rodziców ustala się większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rady 

rodziców. 

3. Opłata składki na rzecz rady rodziców jest całkowicie dobrowolna 

i decyzję o jej uiszczeniu podejmuje indywidualnie każdy z rodziców. 

4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej 

w pkt. 2. 

5. Rodzice, którzy zadeklarowali uiszczenie składki zobowiązani są uczynić 

to w podanym w deklaracji terminie. 

6. Prezydium rady rodziców może zwolnić rodziców o których mowa w pkt. 

5 z wnoszenia części lub całości składki. Wnioski w tej sprawie składają 

zainteresowani rodzice do przewodniczącego rady rodziców. 

7. Rodzice mogą w porozumieniu z prezydium rady rodziców gromadzić na 

koncie rady rodziców środki pochodzące z darowizn z przeznaczeniem na 

dodatkowe zajęcia edukacyjne dla swoich dzieci. 

 

§ 21 

 

Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza 

wydatków rady rodziców na dany rok szkolny. 
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VIII. Postanowienia końcowe 
 

§ 22 

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami ZSO, 

rada rodziców i jej prezydium mogą zapraszać na swoje zebrania 

kierownictwo wszystkich tych organów. 

2. rada rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację 

uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej. 

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję ZSO, 

podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – 

prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju 

stan rzeczy do dyrektora ZSO lub kierownictwa pozostałych organów 

szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami ZSO 

wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej 

oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – 

prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu 

do organu prowadzącego ZSO lub nadzoru pedagogicznego w zależności 

od sprawy. 

5. Do obsługi finansowej i księgowej działalności rady rodziców mogą być 

zatrudnione księgowa i skarbnik. 

 

§ 23 

 

Członkowie oddziałowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak 

i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed 

upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich 

odwołać. Odwołania dokonuje się poprzez podjęcie uchwały według procedury 

ustalonej w rozdziale V tego regulaminu. 

 

§ 24 

 

Rada rodziców posługuje się pieczątką o treści „Rada Rodziców I Liceum 

Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku” 

 

§ 25 

 

1. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 


