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Procedury Wyboru  i Regulamin Działania  

Rady Rodziców 

 w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących 

we Wrocławiu 

 

I. Procedura wyboru Rady Rodziców: 

 
1. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza się wybory 

do Rady Rodziców. 

2. Wybory w oparciu o niniejszą procedurę przeprowadzają pedagodzy Ośrodka. 

3. Rada Rodziców w co najmniej 7 osobowym składzie reprezentuje ogół rodziców. 

4. Wybory mają charakter tajny przy czym jednego wychowanka reprezentuje jeden 

rodzic. 

5. O wyborze Rady Rodziców decyduje zwykła większość głosów. 

6. Spośród rodziców, którzy nie chcą kandydować do Rady Rodziców wybiera się trzy 

osobową komisję skrutacyjną, skład komisji zostaje poddany pod glosowanie jawne. 

7. Rodzice jawnie podają kandydatury – co najmniej 7. 

8. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki do glosowania. 

9. Rodzice na kartkach dokonują wyboru, pozostawiając co najmniej 7 nazwisk 

kandydatów. 

10. Kartki wrzucają do urny. 

11. Komisja po przeprowadzeniu glosowania liczy głosy na kandydatów. Siedmiu z 

największą liczbą głosów zostaje wybranych do Rady Rodziców. 

12. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów. 

 

 

II. Ukonstytuowanie Rady Rodziców: 

 
1. Rada Rodziców spośród swojego grona wybiera zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, 

komisję rewizyjną.  

2. Rada Rodziców po ukonstytuowaniu w dniu wyborów przyjmuje regulamin swojej 

pracy. 
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III. Kompetencje Rady Rodziców. 

 
1. Uchwalenie wewnętrznej struktury i trybu pracy Rady Rodziców. 

2. Opiniowanie Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów. 

3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczna programu wychowawczego 

placówki. 

4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu Profilaktyki. 

5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego, mianowanego. 

6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora. 

7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych  źródeł. 

8. O wydatkowaniu w/w funduszy decyduje Rada Rodziców a kontroluje wydatki 

komisja rewizyjna. 

 

 

IV. Tryb obradowania i podejmowania uchwał. 

 
1. Rada Rodziców jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 4 

członków Rady. 

2. Rada Rodziców spotyka się na zebraniach 3 raz w roku oraz w miarę potrzeb. 

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością  głosów. posiedzenia Rady Rodziców 

prowadzi przewodniczący lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania 

zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. 

4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku obrad i 

wskazaniu w tym zakresie wyjaśnień prowadzący otwiera dyskusję udzielając głosu w 

kolejności zgłoszenia się. 

5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia 

się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sprawy 

obradowania i głosowania. 

6. Z obrad Rady Rodziców spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez 

przewodniczącego zebrania i protokolanta.  

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego i 

Profilaktycznego, Program ustala dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Program ustalony przez 

dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców i Radę 

Pedagogiczną. 

8. Protokoły z obrad Rady Rodziców przechowuje dyrektor Ośrodka. 

9. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa sprawozdanie ze sposobu wydatkowania 

środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców podczas ogólnego zebrania 

rodziców rozpoczynającego kolejny rok szkolny. 

10. Do udziału w pracach Rady mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym. 


