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Regulamin Rady Rodziców 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Koszalinie 
 

Podstawa prawna: 

1. art. 83 i 84 – Prawo oświatowe.  

Dz.U. z dnia 17 czerwca 2021r. poz. 1082 

2. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. 

  Uchwała Nr 10/2021 z dn. 25.06.2021 

 

 

ROZDZIAŁ I   

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określania o: 

1. „Ośrodku”, „Placówce”, „Szkole” należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie. 

2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. 

3. „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. 

4. „Radzie Rodziców” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, czyli przedstawicieli 

każdego oddziału placówki. 

5. „Prezydium Rady Rodziców” należy przez to rozumieć zarząd Rady Rodziców 

(przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika) 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, wybranych  

w wyborach walnych drogą głosowania. 

6. „Komisji rewizyjnej” należy przez to rozumieć członków Rady Rodziców 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wybranych w wyborach 

walnych drogą głosowania. 

7. „Uczniach” należy przez to rozumieć uczniów wszystkich szkół wchodzących 

w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. 

8. „Wychowankach” należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola  

lub grup wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Koszalinie. 
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9. „Oddziałach” należy przez to rozumieć grupy przedszkolne Przedszkola 

Specjalnego nr 36, klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19, klasy Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Grupy Wychowawcze. 

10. „Zebraniu Oddziałowym”, „Zebraniu Klasowym”, „Zebraniu Rodziców” 

należy przez to rozumieć zebranie rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży  

z grupy przedszkolnej, szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej  

do zawodu oraz grupy rewalidacyjno-wychowawczej. 

11. „Zebraniu walnym”, „Zebraniu plenarnym” należy rozumieć wszystkich 

Rodziców uczniów/wychowanków Ośrodka. 

12. „Posiedzeniu Rady Rodziców” należy przez to rozumieć posiedzenie 

Przedstawicieli wszystkich Oddziałów, obradujące i podejmujące uchwały  

w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem, w ramach kompetencji 

Rady Rodziców. 

13. „Zespole Zadaniowym” należy przez to rozumieć zespół powołany uchwałą 

przez Radę Rodziców do realizacji określonego przez nią celu, w którym 

może na swój wniosek uczestniczyć każdy Rodzic Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. 

§2. 

1. Siedzibą Rady jest budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Koszalinie, mieszczącego się przy ul. Rzecznej 5. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, 

w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez Ośrodek zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

§3. 

1. Rodzice w Szkole działają indywidualnie oraz przez swoich przedstawicieli: 

Radę Rodziców i Radę Oddziałową. Formę działania indywidualnego określa 

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, zaś 
przedstawicielstwa niniejszy regulamin. 

2. W swoich działaniach Rodzice winni dążyć do poznania swoich i drugiej 

strony praw i obowiązków, poszanowania odmiennej opinii, rozwiązywania 
nieporozumień na drodze rozmowy lub mediacji poszukując konsensusu 

lub kompromisu oraz akceptacji demokratycznie podjętych decyzji. Droga 
skargowa winna być ostatecznością po wykorzystaniu wszelkich możliwych 
sposobów rozwiązania sporu lub trwale trwającego rażącego naruszania 

prawa.  
3. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: 

Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną oraz innymi organizacjami 

i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Ośrodka. 

§4. 

Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który 

jest swoistą "konstytucją" organu przedstawicielskiego Rodziców. 
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§5. 

Członkami Rady Rodziców zostają przedstawiciele każdego oddziału Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie wybranych w drodze wyborów 

oddziałowych. 

§6. 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień 

odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż  

do 30 września w nowym roku szkolnym. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY RODZICÓW 

 

§1. 

Podstawowym celem Rady jest:  

1. Działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Ośrodka. 

2. Reprezentowanie interesów rodziców uczniów i wychowanków Ośrodka 

poprzez podejmowanie działań, jako organu Ośrodka, wynikających  

z przepisów oświatowych, Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Koszalinie i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie 

Dyrektora, nauczycieli i innych organów Ośrodka w pracy na rzecz dobra 

uczniów i wychowanków. 

§2. 

Do zadań Rady należy: 

1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności  

          na rzecz realizacji programu  oraz rozwoju Placówki; 

2. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy 

Ośrodka; 

3. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Ośrodka; 

4. udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań 

opiekuńczych Ośrodka; 

5. współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

6. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury 

pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym; 

7. uczestniczenie w planowaniu wydatków oraz podejmowanie działań na 

rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka, 

zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną; 
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8. wzbogacanie wyposażenia placówki w pomoce ułatwiające realizację 

zamierzeń edukacyjno-wychowawczych; 

9. tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców  

     z Ośrodkiem; 

10. popularyzacja doświadczeń wychowawczych między rodzicami; 

11. współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji 

zadań Rady na szczeblu oddziałowym oraz aktywizacji ogółu rodziców  

         w działaniach na rzecz oddziału i Ośrodka; 

12. przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii  

     i wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach Ośrodka; 

13. współudział w realizacji zadań opiekuńczych ośrodka, a w szczególności:  

a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki  

i wypracowanie programu ich zaspokajania; 

b) pomaganie placówce w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie 

ferii i w dniach wolnych od zajęć; 

c) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy 

materialnej; 

d) współdziałanie w szerzeniu oświaty sanitarnej wśród rodziców. 

14.    szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa Regulamin 

uchwalony przez Radę Rodziców. 

§3. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi: 

1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu  

wychowawczo-profilaktycznego; 

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  

nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten 

ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora ośrodka obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania; 

3. delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora; 

4. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela:  

a) rada rodziców ma prawo do wyrażania opinii dotyczącej dorobku 

zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego  

oraz nauczyciela mianowanego; 

b) pisemna opinia powinna być przedstawiona w terminie 14 dni  
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od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 

zawodowego nauczyciela; 

c) brak opinii nie wstrzymuje postępowania związanego z oceną. 

5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

ośrodka.  

6. opiniowanie podjęcia działalności w ośrodku stowarzyszeń lub innych 

organizacji; 

7. prawo do zakazania wstępu na teren szkoły organizacjom, które mogą mieć 

zgubny wpływ na rozwój dzieci; 

Przykładami takich organizacji mogą być: sekty czy też organizacje 

negujące wartości preferowane przez rodziców. 

8. zaopiniowanie i ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych; 

9. możliwość gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł, jak również planowanie wydatków tychże składek; 

10. dokonywanie, wspólnie z wychowawcami oddziałów oraz innymi 

nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów  

i wychowanków. 

ROZDZIAŁ III  

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY 

 

§1. 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców uczniów i wychowanków ośrodka jest 

walne zebranie wszystkich rodziców, zwoływane co najmniej raz w roku (we 

wrześniu). 

2. W poszczególnych oddziałach wybierane są i działają tzw. Rady 

Oddziałowe/ Trójki Klasowe 

3. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Ośrodka jest zebranie 

oddziałowe. 

4. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku 

szkolnym ustala dyrektor ośrodka. 

5. Na pierwszym zebraniu oddziałowym spośród rodziców wybierane są trójki 

oddziałowe. A spośród nich osoba reprezentująca oddział w Radzie 

Rodziców. 

Szczegóły tych wyborów opisane w załączniku 1 – Tryb przeprowadzania 

wyborów do Rady Rodziców, str. 18-26. 
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6. W tej samej Radzie Oddziałowej nie może być dwóch rodziców/opiekunów 

tego samego dziecka. Ten sam rodzic/opiekun może reprezentować tylko 

jedną Radę Oddziałową. 

7. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad 

Oddziałowych, wskazanym przez Zebranie Oddziałowe. 

8. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania 

Oddziałowego w przypadku rezygnacji z członkowstwa 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. 

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory 

uzupełniające w trybie określonym w załączniku 1 – Tryb przeprowadzania 

wyborów do Rady Rodziców, str. 20-21. 

10. Kadencja Rady Oddziałowej oraz Przedstawiciela  Oddziału rozpoczyna się 

w dniu wyboru i kończy z chwilą otwarcia pierwszego spotkania Oddziału  

w następnym roku szkolnym lub trwa do 31 sierpnia w przypadku 

Oddziałów, których uczniowie, wychowankowie ukończyli swój pobyt  

w placówce. 

11. Zebranie plenarne rodziców wybiera w tajnych wyborach spośród 

Przedstawicieli Oddziałowych 7 członków do: Prezydium Rady Rodziców (4)  

i Komisji Rewizyjnej (3).  

Szczegóły tych wyborów opisane w załączniku 1 – Tryb przeprowadzania 

wyborów do Rady Rodziców, str. 18-26. 

§2. 

1. Rada Rodziców składa się z Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz Członków – 

Przedstawicieli Oddziałowych nie posiadających dodatkowej funkcji  

w Radzie. 

2. Schemat komunikacji pomiędzy Prezydium RR a Rodzicami uczniów  

i wychowanków naszego Ośrodka:  

a) Prezydium RR → Rada Oddziałowa → Rodzice uczniów/ 

wychowanków 

b) Rodzic ucznia/wychowanka → Przedstawiciel Rady Oddziałowej → 

Prezydium RR 

c) Rodzic ucznia/wychowanka → skrzynka do korespondencji  

w Ośrodku 

d)  Rodzic ucznia/wychowanka → e-mail RR: 

rr.sosw.koszalin@gmail.com  

e) Wszystkie protokoły z zebrań RR są przekazywane Przedstawicielom 

Oddziałów drogą elektroniczną. Protokoły te powinny być 

mailto:rr.sosw.koszalin@gmail.com
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odczytywane na zebraniach oddziałów oraz w razie potrzeby 

szczegółowo omawiane i wyjaśniane. 

3. Prezydium, jako reprezentant Rady Rodziców i organ kierujący składa się  

z czterech osób: 

a) Przewodniczącego  

b) Zastępcy Przewodniczącego,  

c) Sekretarza  

d) Skarbnika 

4. Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny składa się z trzech osób:  

a) Przewodniczącego KR,  

b) Sekretarza KR   

c) Członka KR. 

5.  Zebranie walne – zebranie wszystkich rodziców/opiekunów 

uczniów/wychowanków ośrodka. 

Uprawnienia zebrania walnego: 

a) W zebraniu walnym mogą uczestniczyć wszyscy rodzice/opiekunowie 

uczniów/wychowanków ośrodka 

b) Rodzice mogą głosować na kandydatów do Prezydium i Komisji 

Rewizyjnej Rady Rodziców.  

c) Rodzic, który nie jest Przedstawicielem Oddziałowym do Rady 

Rodziców nie może kandydować w wyborach.  

6. Zebranie Rady Rodziców, wszystkich Przedstawicieli Oddziałowych. 

Uprawnienia zebrania RR: 

a) Uchwala regulamin działalności Rady Rodziców, w tym wewnętrzną 

strukturę i tryb jej pracy, tryb przeprowadzania wyborów do rad 

oddziałowych, prezydium, komisji rewizyjnej. 

b) W Zebraniach Plenarnych Rady Rodziców mogą brać udział z głosem 

doradczym wszyscy członkowie Oddziałowych Rad Rodziców  

oraz pozostali Rodzice, przy czym do udziału w głosowaniach 

uprawnieni są tylko członkowie Rady Rodziców.  

c) Członek Rady Rodziców, w przypadku jego nieobecności, może być 

zastępowany na Zebraniu Plenarnym przez członka Oddziałowej Rady 

Rodziców (Trójki Klasowej), którą zastępowany członek Rady 

Rodziców reprezentuje jako delegat. W takim przypadku zastępujący 

członek Oddziałowej Rady Rodziców (Trójki Klasowej) działa na mocy 

uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu i ma prawo 

rozporządzania głosem reprezentowanego oddziału. Jeśli nikt z trójki 

klasowej nie może przyjść na zebranie, może upoważnić inną osobę 

do jej reprezentowania. W takim przypadku, trzeba przekazać 

stosowne upoważnienie od przewodniczącego klasy bezpośrednio  

do Prezydium Rady Rodziców. 

d) Powołuje i odwołuje członków Prezydium. 

7.  Uprawnienia i zadania Prezydium: 
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a) Wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy 

jej zebraniami plenarnymi; 

b) Proponuje wysokość składek rocznych na rzecz rady; 

c) Przygotowuje i zatwierdza preliminarz wydatków; 

d) Uchwala program wychowawczo-profilaktyczny; 

e) Przygotowuje i zatwierdza roczny plan pracy Rady Rodziców; 

f) Koordynuje prace Rad Oddziałowych; 

g) Nadzoruje prace komisji zadaniowych powołanych przez radę; 

h) Rozpatruje wnioski rodziców: zgłoszone na zebraniach oddziałowych, 

przesłane na maila Rady Rodziców lub złożone w sekretariacie 

Ośrodka; 

i) Przygotowuje projekt Regulaminu Rady Rodziców w tym trybu 

przeprowadzania wyborów do Rad oddziałowych i Rady Rodziców; 

j) Wykonuje zadania opiniujące Rady Rodziców; 

k) Decyduje o działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców; 

l) Zatrudnia osoby (zlecenie usług) niezbędnych do realizacji zadań 

rady; 

m) Ma prawo inicjowania działalności służącej dobru dzieci (w tym 

finansowej), a nie wynikającej z uchwał plenarnego posiedzenia; 

n) Wspólnie z Komisją Rewizyjną uchwala uchwały pomiędzy zebraniami 

RR, z wykluczeniem uchwalania zmian w Regulaminie Rady 

Rodziców. 

o) W imieniu rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi 

podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz 

oraz Skarbnik lub Zastępca Przewodniczącego. 

8. Uprawnienia i zadania Komisji Rewizyjnej: 

a) Przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Rady Rodziców 

przynajmniej raz w roku (czerwiec) i składa sprawozdanie  

na zebraniu plenarnym. 

 Kontrola realizacji uchwał rady; 

 Kontrola gromadzenia i wydatkowania funduszy rady,  

pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad 

prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości. 

b) Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne  

przed plenarnym zebraniem rodziców poświęconym udzielaniu 

absolutorium kończącej kadencję Radzie Rodziców. Ustalenia  

i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. 

c) Komisja Rewizyjna dokonuje dodatkowych kontroli działalności 

Prezydium Rady Rodziców na żądanie Dyrektora Ośrodka, Rady 

Rodziców lub organu sprawującego bezpośredni nadzór nad 

Ośrodkiem. 

d) Członkowie komisji mają prawo żądania od Prezydium i osób 

zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania 
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pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 

spraw.  Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty 

dotyczące zakresu kontroli. 

e) Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, 

z którym zapoznaje Prezydium. W przypadku rażących uchybień  

w działalności Prezydium Komisja może wystąpić do Rady Rodziców  

z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych. 

f) Działalnością Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący KR 

g) Wspólnie z Prezydium RR uchwala uchwały pomiędzy zebraniami RR, 

z wykluczeniem uchwalania zmian w Regulaminie Rady Rodziców. 

h) Komisja swoje posiedzenia dokumentuje protokołami sporządzanymi 

przez sekretarza KR. Protokoły z posiedzeń oraz protokoły rewizyjne 

podpisuje cała Komisja Rewizyjna. 

9. Uprawnienia i zakres obowiązków Oddziałowej Rady Rodziców: 

a) Wybiera swojego Przedstawiciela do Rady Rodziców, który: 

 Ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zebraniach 

oddziałowych, plenarnych i walnych lub organizować 

zastępstwo; 

 Przekazuje wnioski rodziców na zebraniu plenarnym, bądź  

do Prezydium Rady Rodziców; 

 Przekazuje uchwały i wnioski zebrania plenarnego  

na zebraniach oddziałowych;  

 Odbiera od Sekretarza (drogą elektroniczną) protokoły z zebrań 

RR i odczytuje je na zebraniu swojego oddziału oraz w razie 

potrzeby omawia i wyjaśnia; 

 Jest odpowiedzialny za realizację uchwał plenarnego 

posiedzenia rady. 

b) Współpracuje z wychowawcą w organizowaniu życia oddziału, w tym: 

imprez oddziałowych, uroczystości, wycieczek; 

c) Pomaga wychowawcy w utrzymaniu właściwego stanu sali lekcyjnej, 

w tym jej wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

10. Członkowie Prezydium Rady Rodziców są zobowiązani do: 

a) Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego:  

 Reprezentowania Rady Rodziców na zewnątrz; 

 Kierowania całokształtem prac Rady Rodziców, w tym 

działalnością finansowo-gospodarczą; 

 Przygotowania zebrania Rady Rodziców, które polega w 

szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania, 

przekazania go sekretarzowi do zaprotokołowania oraz 

powiadomieniu członków rady o terminie zebrania; 

 Prowadzenia zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium 
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 Przekazywania Dyrektorowi oraz innym uprawnionym organom 

opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców; 

 Podpisywania uchwał Rady Rodziców; 

 Monitorowania stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę 

Rodziców; 

 Informowania Radę Rodziców o stopniu realizacji podjętych 

uchwał; 

 Podpisywania protokołów z wyborów i sprawozdań z zebrań 

Rady Rodziców oraz Prezydium; 

 Przygotowania semestralnego i rocznego sprawozdania  

z działalności Rady Rodziców. 

b)   Sekretarz: 

 Uczestniczenia we wszystkich zebraniach plenarnych  

i prezydium lub organizuje swoje zastępstwo; 

 Zapewnienia właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,  

w tym opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady 

Rodziców; 

 Organizacyjnego przygotowania zebrań Rady Rodziców  

oraz Prezydium; 

 Zebrania protokołów z wyborów oddziałowych i sporządzenia 

na ich podstawie: 

- listy Przedstawicieli do Rady Rodziców wraz ze spisem 

numerów telefonu i adresu e-mail do kontaktu z Prezydium RR; 

- listy Przedstawicieli mogących kandydować w wyborach 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej; 

 Zebrania wypełnionych i podpisanych przez Przedstawicieli 

Oddziałowych druków Zgody na przetwarzanie danych 

osobowych związanych z działalnością Rady Rodziców przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie; 

Wzór załącznik 2 - Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie 

dokumentów i korespondencji Rady Rodziców, str.40. 

 Prowadzenia księgi protokołów, w tym przygotowania 

protokołów z wyborów i sprawozdań z zebrań Rady Rodziców  

i Prezydium; 

 Przekazywania drogą elektroniczną protokołów z zebrań RR 

Przedstawicielom poszczególnych Oddziałów. 

 Prowadzenia korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców  

i Prezydium, jak również właściwego i bezpiecznego 

przechowywania jej. 
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Szczegółowy sposób przechowywania i dokumentowania w załączniku 2 – 

Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie dokumentów i 

korespondencji Rady Rodziców, str.27-53. 

c) Skarbnik : 

 Prowadzenia działalności finansowo – gospodarczej Rady 

Rodziców; 

 Prowadzenia dokumentacji finansowej: 

 Sporządzenia listy klas w celu deklaracji wpłat rodziców  

oraz przygotowania pokwitowań wpłaty; 

 Wypełniania obowiązków określonych przepisami prowadzenia 

gospodarki finansowej i rachunkowości; 

 Sporządzania raz na semestr sprawozdania finansowego RR. 

 Współpracowania z Komisją Rewizyjną. 

Szczegółowy sposób w ROZDZIALE  V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I 

WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW, str.15-16 oraz  załączniku 3 – 

Instrukcja obsługi finansów i dokumentów finansowych Rady Rodziców,  

str. 54-67. 

§3. 

1. Rada Rodziców obraduje na posiedzeniach plenarnych dwukrotnie podczas 

roku szkolnego (wrzesień, czerwiec). Zebrania Prezydium odbywają się  

co dwa miesiące. 

2. W miarę potrzeb Przewodniczący Rady lub Dyrektor mogą zwołać 

nadzwyczajne zebranie plenarne lub zebranie prezydium. 

3. Spotkania i uchwały Rady Rodziców są protokołowane, wraz z listą 

obecnych osób.  

Szczegółowy sposób przechowywania i dokumentowania w załączniku 2 – 

Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie dokumentów i 

korespondencji Rady Rodziców, str. 27-53. 

4. Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych  

na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków 

społeczności szkolnej lub istotne interesy Ośrodka. 

5. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor. 

6. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez 

Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Prezydium, inne 

osoby, z głosem doradczym. 

7. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach RR 

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

8. Porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady 

Rodziców: 
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a) Wybór przewodniczącego zebrania oraz komisji wyborczo-skrutacyjnej 

b) Sprawozdanie ustępującego organu z działań w okresie 

sprawozdawczym 

c) Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium 

ustępującemu organowi 

d) Wybory do Rady Rodziców wg załącznika 1 – Tryb przeprowadzania 

wyborów do Rady Rodziców, str. 18-21. 

e) Dyskusja programowa 

f) Uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców 

 

ROZDZIAŁ IV  

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ I OPINII 

§1. 

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał lub opinii. 

2. Z wnioskiem o zajęcie się sprawą wymagającą podjęcia uchwały lub opinii 

może wystąpić: 

a) Prezydium 

b) Komisja Rewizyjna 

c) Zespół Zadaniowy 

d) Przedstawiciel Oddziału 

e) Dyrektor Ośrodka 

§2. 

1. Wniosek o podjęcie uchwały z uzasadnieniem powinien zostać przekazany 

Prezydium Rady Rodziców, które po sprawdzeniu warunków formalnych 

niezwłocznie podaje go do wiadomości Rodziców poprzez przekazanie 

bezpośrednio Przedstawicielom Oddziałów.  

a) Wniosek powinien być przekazany nie później niż 14 dni przed 

planowanym głosowaniem, w celu umożliwienia konsultacji wśród 

Rodziców uczniów/wychowanków Oddziału.  

b) W terminie 7 dni Przedstawiciel Oddziału przekazuje Prezydium 

uwagi i alternatywne wnioski Rodziców reprezentowanego Oddziału. 

c) Prezydium nie później niż 5 dni przed głosowaniem, podaje do 

wiadomości Rodziców wszystkie spływające uwagi i alternatywne 

wnioski. 

d) W  wyniku przedstawienia kontrwniosków istnieje możliwość 

głosowania cząstkowego nad zaprezentowanymi różnymi opcjami  

w danej sprawie. 

e) W nagłych uzasadnionych sytuacjach można skrócić 14 dniowy 

termin do 5 bez prawa do wnoszenia uwag. Decyzję w tej sprawie 
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podejmuje Prezydium i wniosek wraz ze swoim uzasadnieniem podaje 

do wiadomości Rodziców poprzez przekazanie bezpośrednio 

Przedstawicielom Oddziałów. 

2. Tryb podejmowania uchwał: 

a) Kworum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi: 

 W pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków 

Rady Rodziców. 

 W drugim terminie zebrania, co najmniej 25% członków Rady 

Rodziców. 

 Drugi termin zebrania oznacza ten sam dzień z 15 minutowym 

odstępem czasu. 

 Jeśli uchwała ma być podejmowana tylko przez Prezydium i 

KR, obowiązuje 100% obecność członków Prezydium i KR. 

b) Uchwały podejmowane są na zebraniach Rady Rodziców lub zebraniu 

Prezydium i KR, większością głosów (50% plus jeden głos) obecnych,  

w trybie jawnym, bądź tajnym. Na terenie Ośrodka lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.  

 O wyborze trybu głosowania decyduje Prezydium i informuje 

Przedstawicieli Oddziałów w ogłoszeniu Zebraniu RR.  

 Zaproponowany przez Prezydium tryb głosowania może być 

zmieniony decyzją Rady Rodziców podczas Zebrania RR. 

 W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują na 

kartach do głosowania przygotowanych przez Sekretarza. 

 Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana 

spośród członków Rady Rodziców. Komisja czuwa nad 

poprawnością głosowania oraz zlicza głosy i przekazuje 

sekretarzowi wypełniony protokół z głosowania nad uchwałą. 

Wzór protokołu w załączniku 2 - Zasady, sposoby,  prowadzenie   oraz 

przechowywanie dokumentów i korespondencji Rady  Rodziców, str.44 

 Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady 

Rodziców. 

 W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez 

podniesienie ręki. Przewodniczący zlicza głosy i podaje 

Sekretarzowi do zaprotokołowania w protokole głosowania nad 

uchwałą. – str. 44 

 W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje 

ponowne głosowanie, a w kolejnym głosowaniu w ostateczności 

głos Przewodniczącego. 

 Do głosowania uprawnieni są wyłącznie Przedstawiciele 

Oddziałów, w uzasadnionej nieobecności Przedstawiciela 

Oddziału może głosować inny przedstawiciel z Trójki 

Oddziałowej. 
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c) Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym 

interesem Ośrodka, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 

siedmiu dni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej 

przedmiotem uchwały. 

d) W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w podpunkcie b) i we 

wszystkich innych sprawach spornych, Dyrektor Ośrodka lub Rada 

Rodziców przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Organowi 

Prowadzącemu Ośrodek. 

e) Do uchwały dołącza się uzasadnienie wniosku oraz protokół  

z głosowania. 

f) Każdy Przedstawiciel Oddziału ma prawo wnieść do treści uchwały 

zdanie odrębne lub prosić o sprostowanie treści w terminie 7 dni od 

podjęcia uchwały. 

3. Powzięte uchwały RR spisuje Sekretarz lub inna osoba upoważniona przez 

Prowadzącego zebranie. Sekretarz przekazuje jeden egzemplarz uchwały 

Dyrektorowi Ośrodka do jego archiwum. 

4. Uchwały są archiwizowane przez Sekretarza Rady Rodziców, podawane do 

wiadomości Rodziców poprzez przekazanie Przedstawicielowi Oddziału 

drogą elektroniczną. 

§3. 

1. Opinie Rady Rodziców podejmowane są przez Prezydium Rady Rodziców, 

po: 

a) uprzednim zbadaniu sprawy, konsultacji 

b) omówieniu uwag  

c) wspólnym sporządzeniu opinii 

d) głosowaniu jawnym nad gotową opinią 

2.  Opinia zatwierdzona jest po głosowaniu, większością głosów członków 

Prezydium. 

§4. 
 

1. Szczegółowy sposób dokumentowania uchwał i opinii znajduje się  

        w załączniku 2 - Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie 

dokumentów i korespondencji Rady Rodziców, str.31-32. 

 

 

ROZDZIAŁ V    

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA 

FUNDUSZY RADY RODZICÓW  

 

§1. 
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1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne zasady 

obowiązujące w jednostkach edukacji narodowej. 

2. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek 

rodziców, darowizn od osób fizycznych, akcji zarobkowych (publiczne 

zbiórki, loterie fantowe, szkolne festyny) oraz innych źródeł. 

 

§2. 

 

1. Wysokość składki ustala Prezydium Rady Rodziców pod koniec każdego 

roku szkolnego. 

a) Składka jest dobrowolna, wpłacana jednorazowo bądź kwartalnie  

w ciągu roku szkolnego do wychowawcy oddziału, który przekazuje  

ją Skarbnikowi Rady Rodziców. Można dokonywać wpłat 

bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, jeśli takie posiada  

z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy oddziału. 

b) Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę. 

2.  Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na: 

a) Poprawę bazy materialnej ośrodka 

b) Wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego placówki 

c) Wycieczki  

d) Imprezy  

e) Nagrody i stypendia 

f) Zapomogi 

g) Pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz i dobro 

wychowanków i uczniów ośrodka 

3.  Środki pieniężne gromadzone są w formie gotówkowej i na rachunku 

bankowym (jeśli taki rachunek rada posiada). 

4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie 

określa Prezydium RR. 

5. Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych  

z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 

a) Dyrektor Ośrodka 

b) Wychowawcy oddziałów 

c) Pedagog szkolny 

d) Rady Oddziałowe 

6.  Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na podstawie 

preliminarza wydatków, zatwierdzanego na pierwszym plenarnym zebraniu. 

7. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców 

upoważnieni są: Skarbnik wraz z Przewodniczącym. 

8. Szczegółowe zasady gospodarowania finansami Rady Rodziców oraz wzory 

dokumentów finansowych zamieszczono w załączniku 3 – Instrukcja 

obsługi finansów i dokumentów finansowych Rady Rodziców, str.54-67 
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ROZDZIAŁ VI         

ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§1. 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia, po zasięgnięciu opinii Rad Oddziałowych. 

§2. 

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia ……………. 

§3. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem……………………….. 

§4. 

Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

RADA RODZICÓW 

przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

W Koszalinie 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalin, dn. …………………………              
 

 
 

 
…………………………………………..    ………………………………………………………………… 
(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)    (podpis Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców)       

 

 

 

 

 …..…………………………………………………. ……………………………………………………… 

      (podpis Sekretarza Rady Rodziców)        (podpis Sekretarza Rady Rodziców) 
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Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

Dział I Ogólne zasady 

1. W wyborach do rad Rady Rodziców (oddziałowych, prezydium, komisji 

rewizyjnej), jednego ucznia/wychowanka  lub rodzeństwa może 

reprezentować tylko jeden rodzic.  

2. Wybory do Rady Oddziałowej (zwanej Trójką Klasową) należy 

przeprowadzić na pierwszym spotkaniu rodziców we wrześniu 

rozpoczynającego się roku szkolnego. 

3. Wybory oddziałowe odbywają się bez względu na frekwencję rodziców 

na pierwszym zebraniu. 

4. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach, w każdym roku 

szkolnym ustala Dyrektor Ośrodka. 

5. O terminie zebrania rodzice informowani są przez ogłoszenie 

umieszczone na tablicy „ Informacje dla rodziców”, bądź przez 

wychowawcę oddziału. 

6. Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie odbywają się na 

pierwszym posiedzeniu plenarnym Rady Rodziców, zwoływanym we 

wrześniu przez Dyrektora Ośrodka, najlepiej do 2 tygodni po zebraniu 

oddziałowym, ale nie później niż 30.09. 

Dział II Wybory oddziałowe 

1.  Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe 

składające się z trzech rodziców uczniów/wychowanków danego 

oddziału. 

2. Wybory do Trójki Klasowej przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

3. Wybory do Rad Oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców  

w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału. 

4. Zgłoszenie chęci kandydowania w przypadku nieobecności rodzica na 

zebraniu można dokonać wcześniej wychowawcy - na piśmie. 

5. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do Rady Oddziałowej: 

 zapoznanie z trybem wyborów do Rady Oddziałowej; 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z podpisanymi zgodami 

(RODO); Wzór zgody str. 40. 

 nadzorowanie głosowania; 

 podliczenie głosów i przekazanie wyników głosowania; 

 wypełnienie protokołu głosowania i przekazanie do sekretariatu 

dla Sekretarza RR. Wzór protokołu na str. 22. 

6. Głosowanie na Trójkę Klasową polega na: 

 zapoznaniu się z trybem wyborów do Rady Oddziałowej; 

 kandydowaniu do rady; 
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 oddaniu przez reprezentującego dziecko rodzica/opiekuna głosu 

na trzech kandydatów do Trójki Klasowej; 

 ukonstytuowaniu Rady Oddziałowej;  

 wyznaczeniu Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika; 

 zatwierdzeniu Przedstawiciela do Rady Rodziców. 

7. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

8. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o 

tym któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej rozstrzyga 

kolejna tura wyborów. Kolejną turę wyborów przeprowadza 

wychowawca na tym samym zebraniu i według tych samych zasad. 

9. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje kandydat do Rady 

Oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów. 

10. Przedstawiciel Rady Oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał 

najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu 

członkowi Rady Oddziałowej.  

Dział III Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej  

1.  Ustępujący Przewodniczący, Dyrektor lub upoważniony nauczyciel 

otwiera zebranie i przewodniczy części poświęconej wyborom. 

2. Osoba prowadząca wybory odczytuje tryb przeprowadzania wyborów 

dotyczący wyborów Prezydium i Komisji Rewizyjnej RR. 

3. Za zebranie prawomocne uważa się takie, w którym uczestniczy co 

najmniej 30% + 1 ogółu członków. 

4. W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin ( 15 minut po 

pierwszym terminie ) o ile liczebność obecnych wynosi co najmniej 15 

osób. 

5. W przypadku obecności mniejszej ilości osób niż 15 możliwe jest 

przeprowadzenie wyborów w głosowaniu jawnym 

6. Podczas posiedzenia dokonuje się wyboru komisji skrutacyjnej, która 

liczy co najmniej trzy osoby i jest wybierana w głosowaniu jawnym, po 

wyrażeniu przez kandydata ustnej zgody. Każdy rodzic ma prawo 

zgłaszania kandydatur i być zgłaszanym.  

7. Komisja skrutacyjna wykonuje zadania :  

 przygotowanie kart do głosowania, 

 przeprowadzenie głosowania, 

 przeliczenie głosów i przekazanie wyników przewodniczącemu, 

 wypełnienie protokołu wyborów. Wzór na str.23-24 

8. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Rodziców. 

9. Rada Rodziców powinna liczyć co najmniej siedem osób. Zgłoszenia 

kandydatów mogą dokonywać każdy rodzic, obecny na zebraniu. 
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Kandydować do rady rodziców mogą rodzice, którzy zostali zgłoszeni 

jako przedstawiciele oddziałowi 

10. Liczba kandydatów nie może być mniejsza niż siedem osób. 

11. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną (w przypadku 

uzasadnionej nieobecności) zgodę na kandydowanie. 

12. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania z 

pieczątką Rady Rodziców. Głosujący na przygotowanej karcie wpisuje 

7  kandydatów spośród zgłoszonych. 

13. Zebranie plenarne rodziców wybiera w tajnych wyborach spośród 

Przedstawicieli Oddziałowych 7 członków:  czterech do Prezydium Rady 

Rodziców i  trzech do Komisji Rewizyjnej. Głosować mogą wszyscy 

przybyli rodzice, jednakże z zachowaniem zasady jeden rodzic od 

jednego dziecka. 

14. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów 

podczas prowadzonego zebrania wyborczego. 

15. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie 

– w głosowaniu jawnym. 

16. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na 

pierwszym posiedzeniu.  

W głosowaniu jawnym członkowie nowo wybranej rady, wyłaniają 

Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika oraz trzech 

członków Komisji Rewizyjnej. 

Dział IV Wybory uzupełniające 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady, przeprowadza się 

wybory uzupełniające w trybie pilnym, najlepiej w dniu 

odwołania/rezygnacji. W szczególnych wypadkach do 2 tygodni od tej 

daty. 

2. Członek Rady Oddziałowej nie pełniący funkcji Przedstawiciela w RR 

wybierany jest podczas zebrania oddziałowego wg zasad wyborów 

oddziałowych, sporządzany jest protokół wyborczy uzupełniający i 

przekazany do Sekretarza RR. Wzór protokołu na str. 26. 

3. Jeśli ustępujący członek Rady Oddziałowej pełnił funkcję w Prezydium 

RR, bądź Komisji Rewizyjnej powinno się niezwłocznie powiadomić  

o tym fakcie Przewodniczącego RR. 

4. Przewodniczący: 

 sprawdza listę kandydatów do RR z wrześniowego walnego 

zebrania oraz typuje nowego członka na podstawie ilości 

oddanych na niego głosów (kolejny z najwyższą liczbą głosów)  

 kontaktuje się z kandydatem w celu potwierdzenia chęci 

uczestnictwa w wyborach uzupełniających, 
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 organizuje zebranie Prezydium i Komisji Rewizyjnej w celu 

dokonania uzupełnienia szeregów RR.  

5. Jeśli zdarzy się, iż jest więcej kandydatów z tą samą ilością głosów  

można: 

 przeprowadzić głosowanie nad przyjęciem do Prezydium/Komisji 

Rewizyjnej obu członków 

 zwołać zebranie całej Rady Rodziców i przeprowadzić głosowanie, 

który z tych kandydatów wejdzie do Prezydium/Komisji 

Rewizyjnej. 

6. Sekretarz sporządza protokół z wyborów uzupełniających.   

Wzór na str. 25. 
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Wychowawca …………………………..……………   

klasa/grupa…………………………… 

 

 

Protokół wyborów oddziałowych 

 

Zebranie oddziałowe rodziców  *uczniów/wychowanków   

*klasy/grupy………..  

w dniu ……………… przeprowadziło tajne wybory do Rady Oddziałowej  

i Rady Rodziców na rok szkolny 20…./20.... . 

Do Rady Oddziałowej wybrano osoby: 

1. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

2. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

3. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

Jako Przedstawiciela Oddziałowego do Rady Rodziców wybrano  

p. ………………………………………..,  

Osoby wybrane wyraziły wcześniej chęć kandydowania. 

 

 

        …………………………………. 

        (podpis wychowawcy oddziału) 
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Koszalin, dn. …………………………    

Protokół Komisji Skrutacyjnej  

wyborów do Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej RR 

Zebranie walne rodziców dzieci i młodzieży uczącej się w Specjalnym 

Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym w dn. ……………………. przeprowadziło 

tajne wybory do Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej  

na rok szkolny 20…./20.... . 

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: 

 P. ………………………………………………. 

 P. ………………………………………………. 

 P. ………………………………………………. 

Komisja rozdała …………………..kart do głosowania. 

Ilość Osób upoważnionych do głosowania………… 

Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców kandydowali: 

1. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

2. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

3. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

4. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

5. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

6. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

7. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

8. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

9. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

10. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

11. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 



REGULAMIN RADY RODZICÓW SOSW W KOSZALINIE – ZAŁĄCZNIK 1 
Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

24 
 

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wybrano: 

1. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

2. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

3. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

4. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

5. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

6. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

7. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

Osoby wybrane wyraziły wcześniej chęć kandydowania. 

 

         

…………..………………………………………. 

        (podpisy członków komisji skrutacyjnej) 

 

 

         

   …………..………………………………………. 

 

 

         

   …………..………………………………………. 
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Przewodnicząca RR …………………………..……………    

 

Protokół wyborów uzupełniających do RR 

 

W dniu ……………… przeprowadzono jawne wybory uzupełniające  

do Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Koszalinie.  

Na miejsce ustępującej/ustępującego p. …………………………………………… 

sprawującej/sprawującego dotychczas funkcję …………………………… w RR,  

według wyborów, które odbyły się w dniu ……………………. kolejną na liście  

osobą kandydującą jest/są:  

1. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

 

2. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

W głosowaniu uzupełniającym udział wzięło ……………. Członków RR. 

Ad.1. Za przyjęciem było …… osób, przeciw …… osób, wstrzymało się ………  

Ad.2. Za przyjęciem było …… osób, przeciw …… osób, wstrzymało się ………  

Kandydaci wyrazili wcześniej chęć udziału w wyborach uzupełniających. 

Do RR przyjęto 

P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………        …………………………………. 

(podpis Przewodniczącego RR)    (podpis Sekretarza RR) 
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Protokół wyborów uzupełniających  

do Trójki Klasowej 

 

W dniu ……………… przeprowadzono jawne wybory uzupełniające  

do Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Koszalinie.  

Na miejsce ustępującej/ustępującego p. …………………………………………… 

sprawującej/sprawującego dotychczas funkcję …………………………… w RR,  

kandydowali:  

1. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

 

2. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

 

3. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

W głosowaniu uzupełniającym udział wzięło ……………. Rodziców. 

Kandydaci wyrazili wcześniej chęć udziału w wyborach uzupełniających. 

Do Rady Oddziałowej przyjęto 

P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………        …………………………………. 

(podpis Przewodniczącego RR)    (podpis Sekretarza RR)  
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Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie 

dokumentów i korespondencji Rady Rodziców. 

Dział I. ZASADY OGÓLNE. 

1. Osobą odpowiedzialną za dokumentację jest Sekretarz Rady 

Rodziców, a za dokumenty gospodarki finansowej Skarbnik Rady 
Rodziców. 

 

2. Sekretarz  

 Uczestniczy we wszystkich zebraniach plenarnych i prezydium lub 

organizuje swoje zastępstwo; 

 Zapewnia właściwą organizację pracy Rady Rodziców, w tym 

opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców; 

 Zbiera protokoły wyborów oddziałowych Wzór str. 35 i sporządza na 

ich podstawie: 

- listy Przedstawicieli do Rady Rodziców wraz ze spisem numerów 

telefonu i adresu e-mail do kontaktu z Prezydium RR; Wzór str. 41 

- listy Przedstawicieli mogących kandydować w wyborach Prezydium i 

Komisji Rewizyjnej bez danych kontaktowych; Wzór stro. 42 

 Zbiera wypełnione i podpisane przez Przedstawicieli Oddziałowych 

druki - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z 

działalnością Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Koszalinie; Wzór str. 40 

 Prowadzi księgę protokołów, w tym przygotowuje protokoły 

wyborów i sprawozdań, zebrań Rady Rodziców i Prezydium; 

 Wzór str. 35-53 

 Przekazuje drogą elektroniczną protokoły zebrań RR 

Przedstawicielom poszczególnych Oddziałów. 

 Prowadzi korespondencję i dokumentację Rady Rodziców                

i Prezydium, jak również właściwie i bezpiecznie przechowuje ją. 

 

3.  Skarbnik : 

 Prowadzi działalność finansowo – gospodarczą Rady Rodziców; 

 Prowadzi dokumentację finansową; Wzory, sposoby, prowadzenie, 

w załączniku 3 Regulaminu Rady Rodziców, str. 54-67 

 Sporządza listy klas z deklaracjami wpłat rodziców oraz 

przygotowuje pokwitowania dokonanych wpłat; 

 Sporządza raz na semestr sprawozdanie finansowe RR. 

4. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje protokolarnie wszystkie 
dokumenty nowej Radzie Rodziców. Wzór str. 38, 46, 67. 

W przypadku, gdy Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Rady 
Rodziców są rodzicami dzieci kończących naukę w Ośrodku, 
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dokumentację protokolarnie przekazuje się na koniec roku szkolnego 
Dyrektorowi Ośrodka. 

5. Rada Rodziców posiada i posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

RADA RODZICÓW 

przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

    w Koszalinie 
 

6. Wszystkie pisma wychodzące z Rady Rodziców powinny być 

stemplowane pieczątką Rady Rodziców.  

Dział II. ZASADY PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW  

I KORESPONDENCJI RADY RODZICÓW. 

1. Dokumenty są przechowywane w zamkniętej szafie oraz miejscu (sali) 

wyznaczonej i udostępnionej przez Dyrektora Ośrodka. Jeśli nie ma 
takiego miejsca wyznaczonego na terenie Ośrodka, dokumenty są 
zabezpieczone, posegregowane i przechowywane przez Sekretarza. 

 
2. Dokumenty RR są przechowywane przez okres 25 lat szkolnych i gdy 

czas ten jest przekroczony są komisyjnie (minimum 2 osoby z RR) 
niszczone w niszczarce, na czego dowód sporządza się protokół 
zniszczenia, w którym powinny znaleźć się informacje: kto zasiadał  

w komisji orzekającej o likwidacji i jakich dokumentów, z 
uzasadnieniem.  
 

3. Dostęp do dokumentacji Rady Rodziców mają członkowie Prezydium 
oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. 

 
4. Dyrektor Ośrodka ma wgląd do pełnej dokumentacji rady, jeśli: 

a) zgłosi wniosek  o taki wgląd, na co najmniej 3 dni wcześniej do 

Prezydium Rady  
b) obecny przy wglądzie jest Sekretarz i jeden członek Prezydium 

Rady 
 
5. Wgląd do bieżącej dokumentacji Rady, po zgłoszeniu wniosku na co 

najmniej 3 dni wcześniej do Prezydium Rady, po uzyskaniu jej zgody, 
w obecności Sekretarza oraz któregoś z członków Prezydium RR, mają 
wszyscy rodzice uczniów/wychowanków Ośrodka. 

 
6. W razie konieczności wypożyczania oryginału któregoś  

z dokumentów, należy w jego miejsce pozostawić jego kserokopię  
z czytelnymi podpisami osób: wypożyczającej, udostępniającej  
oraz datą. W chwili zwrotu oryginału, kserokopię należy zniszczyć. 

 
7. Za porządek w dokumentacji Rady odpowiada Sekretarz Rady,  
      a w dokumentach księgowych/kasowych Skarbnik. 
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8. Segregatory z dokumentami są odpowiednio opisane, z odpowiednimi 
przekładkami ułatwiającymi przechowywanie i odnajdywanie 
dokumentów. 

 
9. Część segregatora zawierająca uchwały Rady lub jej organów, przed 

ułożonymi chronologicznie uchwałami zawiera kartę z listą uchwał  

       tj. rejestr zawierający: lp., datę, nr uchwały, do protokołu nr, krótki 
opis czego dotyczy, podpis protokolanta. – wzór karty str. 50 

niniejszego załącznika. 
 
10. Część segregatora zawierająca opinie Rady lub jej organów, przed 

ułożonymi chronologicznie uchwałami zawiera kartę z listą opinii  
       tj. rejestr zawierający: lp., datę, nr opinii, do protokołu nr, krótki opis 

czego dotyczy, podpis protokolanta. – wzór karty str. 51 niniejszego 
załącznika. 

 

11. Część segregatora zawierająca korespondencję dostarczoną do Rady 
lub jej organów, przed ułożonymi chronologicznie według daty 

wpływu zawiera kartę z listą korespondencji tj. rejestr zawierający: 
lp., datę, nr korespondencji, do protokołu nr, krótki opis czego 
dotyczy, podpis protokolanta. – wzór karty na str. 52 niniejszego 

załącznika. 
 

12. Część segregatora zawierająca korespondencję wysyłaną przez Radę 
lub jej organy, przed ułożonymi chronologicznie według dat 
wypłynięcia  zawiera kartę z listą korespondencji tj. rejestr 

zawierający: lp., datę, nr korespondencji, do protokołu nr, krótki opis 
czego dotyczy, podpis protokolanta. – wzór karty na str. 53 

niniejszego załącznika. 
 

13. Rejestry są na bieżąco aktualizowane przez Sekretarza RR. 

 
14. Kopia danych z programu księgowo – kasowego (jeśli taki Rada 

Rodziców posiada) jest przechowywana na płytach CD jednokrotnego 
zapisu utworzona po każdym roku rozliczeniowym. Jeśli nie ma 
programu księgowo-kasowego, przechowuje się dokumentację 

papierową. 
 

Dział III. SPOSOBY PROWADZENIA DOKUMENTACJI  

I KORESPONDENCJI  RADY RODZICÓW. 
 
A.  WYBORY ODDZIAŁOWE ORAZ DO PREZYDIUM  

I KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW. 
 

1. Sekretarz RR dostarcza do sekretariatu Ośrodka wzór protokołu 

wyborów oddziałowych oraz druk - Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych związanych z działalnością Rady Rodziców przy 
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Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w  Koszalinie, do 

powielenia dla każdego wychowawcy grupy/klasy. Komplet składa się z 

jednego wzoru protokołu i trzech egzemplarzy druku zgody (po jednym, 

dla każdego rodzica z Trójki). Wzór protokołu i zgody str. 35, 40. 

 

2. Sekretarz RR odbiera z sekretariatu Ośrodka wypełnione protokoły  

i zgody (RODO) oraz sporządza na ich podstawie: 

- listę Przedstawicieli do Rady Rodziców wraz ze spisem numerów 

telefonu i adresu e-mail do kontaktu z Prezydium RR, którą 

następnie przekazuje nowo wybranemu Prezydium RR. 

- listę Przedstawicieli mogących kandydować w wyborach do 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej (bez danych kontaktowych), którą 

przekazuje Komisji Skrutacyjnej czuwającej nad poprawnością 

przebiegu wyborów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady 

Rodziców; Wzory list str.41, 42. 

 

3. Sekretarz RR protokołuje zebranie plenarne RR. 

 Ustępujący Sekretarz protokołuje do momentu przeprowadzenia 

wyborów do nowego prezydium.  

 Dalszą część protokołu dopisuje nowo wybrany Sekretarz po 

podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentów 
przechowywanych przez dotychczasowego Sekretarza. 
 

4. Ustępujący Skarbnik przekazuje dokumentację finansową oraz kasę po 
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Wzór protokołu w 
załączniku 3, Informacja obsługi finansów i dokumentów finansowych 
RR, str. 67. 

 
5. Ustępująca Komisja Rewizyjna przekazuje swoją dokumentację nowo 

powstałej Komisji Rewizyjnej po spisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego dokumentacji KR. Wzór protokołu str. 46. 
 

B. ZEBRANIE PREZYDIUM, ZEBRANIE RADY RODZICÓW  
ORAZ ZEBRANIE WALNE  

1. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku 
nieobecności na posiedzeniu Rady sekretarza Rada wybiera 

protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych. 
2. Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać: 

a. numer, datę i miejsce zebrania  

b. numery podjętych uchwał, 
c. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zebrania (quorum), 
d. listę obecnych członków Rady  

e. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym –      
jeżeli taka sytuacja miała miejsce, 
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f. zatwierdzony porządek zebrania, 
g. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania 
h. przebieg zebrania 

i. treść zgłoszonych wniosków, 
j. podjęte uchwały i wnioski 
k. podpisy Przewodniczącego i protokolanta zebrania. 

Wzór protokołu str. 48 

3. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu 
zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu. 

4. Uwagi, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia 
protokołu. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem 

protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie 
Rady na najbliższym zebraniu. 

5. Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi, np. 1/2021/22, gdzie 

1 oznacza kolejny numer uchwały, a pozostałe cyfry rok szkolny. 

6. Nowa numeracja zaczyna się od wyboru nowej rady rodziców na dany 

rok szkolny. 

7. W protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są w formie 

odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności: 

 tytuł uchwały składający się z następujących części: 

          -  oznaczenia numeru uchwały 

          -  organu, który ją wydał, 

 krótko czego dotyczy tekst uchwały 

 
C. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I WYDAWANIE OPINII. 

1. Wnioski Rady Rodziców są przyjmowane w drodze uchwał. 

2. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów 

3. Uchwały zapisujemy w odrębnych pismach wzór str. 47,        
pamiętając o zachowaniu kolejności numeracji. 

4. Ogólny zapis uchwały powinien składać się z: 

 tytułu uchwały składający się z następujących części: 
Uchwała nr ....../ 2021/22 

Rady Rodziców 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie 

z dnia ..................... r. 
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 krótko czego dotyczy tekst uchwały 

 Usystematyzowany tekst uchwały z wykorzystaniem podziału na 

§, punkty oraz litery 

 możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały 

 podpisu Przewodniczącego oraz Sekretarza RR. 
 

5. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej powyżej są 
w szczególności uchwały w sprawach: 

 Zatwierdzenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 Zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady. 

 Wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy 

efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka. 

 Wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego 

przez Dyrektora Ośrodka. 
 

6. Uchwały pomiędzy posiedzeniami RR może przyjąć Prezydium wraz  

z Komisją Rewizyjną  RR. 
 

7. Treść podjętych uchwał Przewodniczący Rady Rodziców: 

 przekazuje Dyrektorowi Ośrodka i Organowi Prowadzącemu  
w terminie 3 dni od daty ich podjęcia. 

 publikuje na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Rada 
Rodziców, bądź przekazuje mailowo/w formie papierowej 

Przedstawicielom oddziałów do przekazania wszystkim 
Rodzicom. 

 
8. Opinie wydawane przez RR muszą: 

 być omówione i przegłosowane większością głosów. 

 określać, czy jest to opinia negatywna, czy pozytywna wraz  

z uzasadnieniem 

 posiadać pieczątkę RR 

 posiadać podpis Przewodniczącego/Zastępcy 
 

D. KORESPONDENCJA Z RADĄ RODZICÓW. 

 
1. Korespondencją Rady Rodziców zajmuje się Sekretarz, tzn.: 

 prowadzi rejestr pism wychodzących od RR  

 prowadzi rejestr pism wpływających do RR 

 czuwa nad poprawną działalnością korespondencji mailowej RR 

 odpisuje na pisma w porozumieniu z RR, bądź wspólnie z 

Przewodniczącym/Zastępcą RR 
 

2.  W każdym rejestrze powinny być dane takie jak: 

 Data 

 Od kogo/do kogo wysłane pismo 

 Krótka informacja czego pismo dotyczy 

Wzory rejestrów str. 52-53. 



REGULAMIN RADY RODZICÓW SOSW W KOSZALINIE – ZAŁĄCZNIK 2 
Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie dokumentów 

i korespondencji Rady Rodziców. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

33 
 

3.  Na wszystkich pismach wychodzących z RR musi być pieczątka RR. 
 

4.  Każde odebrane pismo powinno być parafowane podpisem osoby 

odbierającej oraz datowane zgodnie z datą odbioru. 
 
E. SPRAWOZDANIA Z PRACY RADY RODZICÓW. 

 
1. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców sporządza Przewodniczący 

RR/Zastępca przy wsparciu Sekretarza i Skarbnika. 
 

2. Sprawozdanie sporządza się co pół roku, na podstawie protokolarza  

i sprawozdania finansowego RR. 
 

3. W sprawozdaniu powinny znaleźć się takie punkty, jak: 

 Wyniki wyborów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej RR 

 Ilość i rodzaj zebrań 

 Nad czym RR pracowała w danym semestrze/roku szkolnym 

 Przedstawieniu darowizn, dofinansowań, zakupów… 

 Przedstawieniu celów do realizacji w kolejnym semestrze/roku 

szkolnym 

 Podsumowaniu całości działalności 

 Podpisu Przewodniczącej/Zastępcy 

 
F. DOKUMENTACJA FINANSOWA RADY RODZICÓW. 
 

1. Wszelkie przychody i wydatki Rady podlegają ewidencji księgowej. 
 

2. Księgi rachunkowe Rady Rodziców prowadzone są i przechowywane  
w siedzibie Szkoły w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły.  
W przypadku posiadania przez RR wydzielonego pomieszczenia księgi 

przechowuje się w tym pomieszczeniu. Jeśli nie ma takiego miejsca,  
za przechowywanie dokumentacji odpowiedzialny jest Skarbnik. 

 
3. Księgi otwiera się na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego,  

a zamyka na dzień 31grudnia danego roku kalendarzowego. 

 
4. Księgi stanowią podstawę do sporządzania rocznego sprawozdania 

Rady z działalności finansowej. 

 
5. Podstawę otwarcia Ksiąg danego okresu sprawozdawczego stanowi 

analityczne zestawienie obrotów i sald za poprzedni okres. 
 

6. Podstawa zapisu w Księgach są dowody księgowe, zwane dalej 

dowodami, spełniające wymagania określone w niniejszym 
Regulaminie oraz inne dokumenty Rady: wnioski z decyzją, uchwały. 

 
7. Treść zapisu w księgach powinna umożliwiać powiązanie go  

z dowodem. 
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8. Dowody stanowiące podstawę zapisu w księgach powinny być 

przechowywane w porządku chronologicznym i systematycznym tzn.  

w podziale na poszczególne rodzaje dowodów: RIK wraz z dokumentami 
źródłowymi, Wyciągi Bankowe, inne. 
 

9. Zapisy w Księgach winny być prowadzone w sposób czytelny i trwały, 
zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie księgowości i prowadzenia 

ksiąg. 
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Wychowawca …………………………..……………   

klasa/grupa…………………………… 

 

 

Protokół wyborów oddziałowych 

 

Zebranie oddziałowe rodziców  *uczniów/wychowanków   

*klasy/grupy………..  

w dniu ……………… przeprowadziło tajne wybory do Rady Oddziałowej  

i Rady Rodziców na rok szkolny 20…./20.... . 

Do Rady Oddziałowej wybrano osoby: 

1. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

2. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

3. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

Jako Przedstawiciela Oddziałowego do Rady Rodziców wybrano  

p. ………………………………………..,  

Osoby wybrane wyraziły wcześniej chęć kandydowania. 

 

 

        …………………………………. 

        (podpis wychowawcy oddziału) 
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Koszalin, dn. …………………………    

Protokół Komisji Skrutacyjnej  

wyborów do Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej RR 

Zebranie walne rodziców dzieci i młodzieży uczącej się w Specjalnym 

Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym w dn. ……………………. przeprowadziło 

tajne wybory do Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej  

na rok szkolny 20…./20.... . 

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: 

 P. ………………………………………………. 

 P. ………………………………………………. 

 P. ………………………………………………. 

Komisja rozdała …………………..kart do głosowania. 

Ilość Osób upoważnionych do głosowania………… 

Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców kandydowali: 

1. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

2. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

3. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

4. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

5. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

6. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

7. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

8. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

9. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

10. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

11. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 
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Uwagi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wybrano: 

1. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

2. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

3. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

4. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

5. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

6. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

7. P. ………………………………………………. - zdobytych głosów…………. 

Osoby wybrane wyraziły wcześniej chęć kandydowania. 

 

         

…………..………………………………………. 

        (podpisy członków komisji skrutacyjnej) 

 

 

         

   …………..………………………………………. 

 

 

         

   …………..………………………………………. 
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PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA – PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI 

RADY RODZICÓW PRZY SOSW w KOSZALINIE 

___________________________________________________________________________ 

Sporządzony w dniu ....................... przez Komisję w składzie: 

1. ........................................................ - osoba zdająca 

2. ....................................................…. - osoba przejmująca 

3. ........................................................ - osoba obecna przy przekazaniu 

Komisja dokonała przeliczenia znajdujących się w segregatorach 

dokumentów. 

W toku kontroli ustalono: 

1. Stan dokumentacji: 

 Protokoły z zebrań RR 

jest ...................... ze stanem wykazanym w rejestrze na rok szkolny 

………………… str. ............ 

 Uchwały 

jest ...................... ze stanem wykazanym w rejestrze na rok szkolny 

………………… str. ............ 

 Opinie 

jest ...................... ze stanem wykazanym w rejestrze na rok szkolny 

………………… str. ............ 

 Korespondencja 

jest ...................... ze stanem wykazanym w rejestrze na rok szkolny 

………………… str. ............ 

 Regulamin Rady Rodziców wraz z załącznikami 

2. Uwagi (braki w dokumentacji, dodatkowe dokumenty, inne): 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

        Podpisy osób: 

     Zdająca ......................................................... 

     Przejmująca ................................................... 

     Obecna przy przekazaniu ............................... 
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Przewodnicząca RR …………………………..……………    

 

Protokół wyborów uzupełniających do RR 

 

W dniu ……………… przeprowadzono jawne wybory uzupełniające  

do Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Koszalinie.  

Na miejsce ustępującej/ustępującego p. …………………………………………… 

sprawującej/sprawującego dotychczas funkcję …………………………… w RR,  

według wyborów, które odbyły się w dniu ……………………. kolejną na liście  

osobą kandydującą jest/są:  

1. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

 

2. P. ………………………………………………. - ……..głosów 

W głosowaniu uzupełniającym udział wzięło ……………. Członków RR. 

Ad.1. Za przyjęciem było …… osób, przeciw …… osób, wstrzymało się ………  

Ad.2. Za przyjęciem było …… osób, przeciw …… osób, wstrzymało się ………  

Kandydaci wyrazili wcześniej chęć udziału w wyborach uzupełniających. 

Do RR przyjęto 

P. ………………………………………………. - ……..głosów 

tel./e-mail…………………………………………………………………………… 

 

……………………………………        …………………………………. 

(podpis Przewodniczącego RR)    (podpis Sekretarza RR)  
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ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH  

Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ 

RADY RODZICÓW PRZY SOSW w KOSZALINIE 

 

 

 ____________________________       _______________________  

(imię i nazwisko rodzica      (miejscowość, data)  

/opiekuna prawnego) 

Imię i nazwisko ucznia/wychowanka _______________________________ 

Oddział________ 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RADĘ RODZICÓW PRZY SOSW  

w KOSZALINIE, przy ul. Rzecznej 5, 75-724  Koszalin jako Administratora moich 

danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/ podopiecznego 

zawartych w dokumentach deklaracji/oświadczeń/wniosków, w celu  

i zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej Rady Rodziców.  

 

Jestem jednocześnie świadomy/świadoma, iż:  

 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia zbiórki 

środków na rzecz Rady Rodziców  

 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania 

do momentu cofnięcia zgody;  

 podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);  

 moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

nauki dziecka w SOSW, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone; 

  jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

 Administratorem moich danych jest Przewodniczący Rady Rodziców. 

 

 

 

___________________________________  

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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LISTA PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁOWYCH DO RADY RODZICÓW 

PRZY SOSW w KOSZALINIE 

l.p. nazwisko i imię oddział funkcja telefon e-mail 

1.   Gr. 1    

2.   Gr. 2    

3.   kl. I a    

4.   kl. II a    

5.   kl. III a    

6.   kl. III b    

7.   kl. IV a    

8.   kl. IV/V b    

9.   kl. V a    

10.   kl. VI a    

11.   kl. VII c    

12.   kl. VIII a    

13.   kl. I PA    

14.   kl. II PA    

15.   kl. II PD    

16.   kl. I/II PC    

17.   kl. I/II PB    

18.   kl. III PB    

19.   kl. III PC    

20.   RW 1    

21.   RW 2    
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LISTA PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁOWYCH Z PRAWEM  

DO KANDYDOWANIA DO PREZYDIUM I KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY RODZICÓW PRZY SOSW w KOSZALINIE 

l.p. nazwisko i imię oddział 

1.   Gr. 1 

2.   Gr. 2 

3.   kl. I a 

4.   kl. II a 

5.   kl. III a 

6.   kl. III b 

7.   kl. IV a 

8.   kl. IV/V b 

9.   kl. V a 

10.   kl. VI a 

11.   kl. VII c 

12.   kl. VIII a 

13.   kl. I PA 

14.   kl. II PA 

15.   kl. II PD 

16.   kl. I/II PC 

17.   kl. I/II PB 

18.   kl. III PB 

19.   kl. III PC 

20.   RW 1 

21.   RW 2 
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POSIEDZENIE RADY RODZICÓW PRZY SOSW w KOSZALINIE 

LISTA OBECNOŚCI 

Posiedzenie w dniu: ……………………. 

Liczba członków Rady: ………………… Obecnych: …………………………. 

l.p. nazwisko i imię oddział podpis uwagi 

1.   Gr. 1   

2.   Gr. 2   

3.   kl. I a   

4.   kl. II a   

5.   kl. III a   

6.   kl. III b   

7.   kl. IV a   

8.   kl. IV/V b   

9.   kl. V a   

10.   kl. VI a   

11.   kl. VII c   

12.   kl. VIII a   

13.   kl. I PA   

14.   kl. II PA   

15.   kl. II PD   

16.   kl. I/II PC   

17.   kl. I/II PB   

18.   kl. III PB   

19.   kl. III PC   

20.   RW 1   

21.   RW 2   

Podpis         Podpis 

Sekretarza RR       Przewodniczącego RR 
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Protokół głosowania nad uchwałą 

Obecni na zebraniu *Rady Rodziców/Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady 

Rodziców, w dn. …………………………….: 

LISTA OBECNOŚCI: 

PREZYDIUM RR 

 

CZYTELNY 
PODPIS 
CZŁONKA 

 

 
 

PRZEDSTAWICIEL 

ODDZIAŁU 
czytelny podpis 

Przewodniczący  1.  

Zastępca   2.  

Sekretarz  3.  

Skarbnik  4.  

KOMISJA 
REWIZYJNA 

------------------- 5.  

Przewodniczący 

KR 
 6.  

Zastępca KR  7.  

Sekretarz KR  8.  

-------------------- ------------------- 9.  

RAZEM:  10.  

  11.  

  12.  

  13.  

  14.  

Głosowanie: 

 Za przyjęciem uchwały …………………………… osób 

 Przeciwko przyjęciu uchwały ……………………. osób 

 Wstrzymało się od głosu ………………………….. osób 

Uchwała nr ……………...….. została *przyjęta/odrzucona. 

……………………………………….    …………………………………. 

(podpis protokolanta)    (podpis Przewodniczącego RR)  

*niepotrzebne skreśl 
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   PROTOKÓŁ KONTROLI DOKUMENTACJI RR nr ………. 
 

Spisany w dn. ……………… pomiędzy: 

 

…………………………………………………- sekretarz  

      a, 

…………………………………………………jako sprawdzający  dokumentację. 

 

Dokumentacja została przekazana wg poniższego spisu i stanu w rejestrach: 

l.p. Tytuł teczki 
ilość 

dokumentów 
wg rejestru 

Uwagi 
(zgodne, 

niezgodne) 

1.  korespondencja od/do RR / 
 

2.  uchwały/opinie / 
 

3.  
protokoły posiedzeń RR  
z listami obecności 

 
 

4.  protokoły wyborcze  
 

5.  

protokoły zniszczenia 
dokumentacji  

(zgody RODO, listy 
przedstawicieli oddziałowych) 

 

 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
 

 

Przekazujący :                                                                   Sprawdzający : 

                                          

 

…………………………………………            …… …….………………………………… 

(podpis Sekretarza)                   (podpis członka Komisji Rewizyjnej) 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZY DOKUMENTACJI KR RR 

rok szkolny 20……/..…. 
 

Spisany w dn. ……………… pomiędzy: 

 

…………………………………………………- ustępującym Przewodniczącym 

Komisji Rewizyjnej  

      a, 

…………………………………………………nowo wybranym Przewodniczącym KR. 

 

Dokumentacja została przekazana wg poniższego spisu i stanu w rejestrach: 

l.p. Tytuł dokumentu 
ilość 

dokumentów 

wg rejestru 

Uwagi 
(zgodne, 

niezgodne) 

1.  korespondencja od/do KR / 
 

2.  
protokoły kontrolne finansów 
RR/dokumentacji RR 

 
 

3.  
protokoły posiedzeń KR  
z listami obecności 

 
 

4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
 

 

Przekazujący :                                            Sprawdzający : 

                                          

…………………………………………………..          …….……………………………………. 

(podpis ustępującego Przewodniczącego KRRR)        (podpis nowego Przewodniczącego KRRR) 
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Uchwała nr ....../ 2021/22 
Rady Rodziców 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie 
z dnia ..................... r. 

 
w sprawie .................................................................................... 

 
 
Działając na podstawie §… pkt. …. Regulaminu Rady Rodziców 

 
lub 

Na podstawie art. …. ust. … pkt. …. Ustawy – Prawo oświatowe  
z dnia………. Dz. U. z 2021r. poz. … 
 
Rada Rodziców SOSW przyjmuje, ……… np.: w porozumieniu  
z Radą Pedagogiczną, ………………Program wychowawczo-
profilaktyczny na rok szkolny… , stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
lub 

Uchwala się co następuje: 
 
§ 1 
Rada Rodziców 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
 
§ 2 
W głosowaniu jawnym/tajnym* oddano następującą liczbę 
głosów: 
Łączna liczba głosów oddanych .................... 
Liczba głosów „za” ....................................... 
Liczba głosów „przeciw” ............................. 
Liczba głosów „wstrzymujących się” .......... 
Liczba głosów nieważnych .......................... 
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
.......................................    ...................................... 
(Przewodniczący Rady Rodziców)                (Sekretarz Rady Rodziców) 
 



REGULAMIN RADY RODZICÓW SOSW W KOSZALINIE – ZAŁĄCZNIK 2 
Zasady, sposoby,  prowadzenie oraz przechowywanie dokumentów 

i korespondencji Rady Rodziców. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

48 
 

PROTOKÓŁ nr RR/SOSW/00/2021/22 

POSIEDZENIE RADY RODZICÓW  

DN. 00.00.2022r. 

 

1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia, zebrania (Quorum) 

2. Na osobnej kartce lista obecności członków rady + wykaz osób 

uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym – jeżeli taka sytuacja 

ma miejsce. 

3. Zatwierdzony porządek zebrania 

4. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania 

5. Przebieg zebrania (krótko do każdego z punktów porządku) 

6. Podjęte uchwały, wnioski, opinie 

7. Podpisy Przewodniczącego i protokolanta zebrania 
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„Instrukcja obsługi finansów i dokumentów 

finansowych Rady Rodziców” 

Dział I. ZASADY OGÓLNE.  

1. W działalności finansowej Rady Rodziców - zwanej dalej Radą – 

obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania 

środkami społecznymi.  

2. Sposób dysponowania rachunkiem bankowym, środkami pieniężnymi  

w gotówce, sposób obiegu dokumentów ustalają Prezydium Rady z osobami 

upoważnionymi do wykonywania tych czynności.  

3. Wysokość składek ustala corocznie nowo wybrana Rada i uchwałą 

wprowadza w życie na pierwszym zebraniu.  

4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi 

 (uchwały, decyzje, wnioski) podpisuje Przewodniczący lub osoby go 

zastępujące. W przypadku dokumentów opiewających na kwotę powyżej 

200,00 zł wymagane są dwa podpisy osób z Prezydium (Przewodniczący  

lub  Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik).  

5. Osobami upoważnionymi do składania podpisu akceptującego wydatki  

( rachunki, faktury, przelewy bankowe) jest Przewodniczący lub osoby go 

zastępujące. W przypadku dokumentów opiewających na kwotę powyżej 

200,00 zł wymagane są dwa podpisy osób z Prezydium (Przewodniczący  

lub  Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik). 

 6. Decyzje Rady Rodziców podejmowane są w drodze uchwał 

podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy regulaminowego składu Rady na Walnym zebraniu, a pomiędzy 

posiedzeniami w głosowaniu mailowym zwykłą większością głosów przy 

udziale co najmniej połowy składu RR. W przypadku równego rozłożenia 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Listę uczestników posiedzenia oraz kworum ustala każdorazowo 

Przewodniczący lub Sekretarz. 

Dział II . ZASADY PRZECHOWANIA FUNDUSZY RADY. 

 1. Środki pieniężne gromadzone przez Radę przechowuje się na rachunku 

bankowym otwartym dla Rady, a także na bankowych lokatach terminowych 

oraz w formie tzw. Pogotowia Kasowego.  
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2. Równocześnie z otwarciem rachunku bankowego należy złożyć wzory 

podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi 

na tym rachunku zgodnie z obowiązującą procedurą bankową.  

3. Do dysponowania rachunkiem poprzez wypłaty gotówkowe powyżej 

ustalonej kwoty tj. 200,00zł wymagane jest wspólne działanie dwóch 

członków Rady, wybranych na zebraniu RR.  

4. W przypadku zmian w reprezentacji banku składu Rady Rodziców  

lub Dyrekcji Szkoły, Rada Rodziców zobowiązana jest w ciągu 14 dni  

do złożenia w banku dokumentów aktualizujących skład osób 

upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku 

bankowym Rady. Zaktualizowany wykaz osób składany w banku 

potwierdzany jest podpisem dyrektora ośrodka. Kopia dokumentu 

przechowywana jest w dokumentacji RR. Dokumenty te winny być 

potwierdzone przez Dyrektora ośrodka lub jego zastępcę. 

 5. W ciągu roku szkolnego, Rada Rodziców dysponuje środkami na wydatki 

bieżące gotówkowe Pogotowiem Kasowym. Wartość Pogotowia Kasowego 

maksymalnie wynosi 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 

00/100).  

6. Nadwyżka w kwocie ponad 10% ustalonej wartości Pogotowia Kasowego 

powinna być bez zbędnej zwłoki wpłacona na rachunek bankowy.  

7. Środki pieniężne stanowiące tzw. Pogotowie Kasowe muszą być 

przechowywane w sposób bezpieczny, przez skarbnika RR, który odpowiada 

za nie materialnie.  

8. Osoby wybrane przez Radę Rodziców do pełnienia funkcji na rzecz Rady,  

a szczególnie do zbierania środków pieniężnych, dysponowania nimi  

i prowadzenia dokumentacji księgowej muszą wyrazić swą zgodę oraz 

oświadczyć przed Radą, iż świadome są odpowiedzialności za powierzone im 

środki pieniężne oraz dokumenty, i że odpowiedzialność tę przyjmują.  

9. Wszystkie osoby wyznaczone/upoważnione do obrotu gotówką Rady 

Rodziców (min. wypłat z konta bankowego) po zapoznaniu się z Regulaminem 

RR i „Instrukcją obsługi finansów i dokumentów Rady Rodziców”, składają 

oświadczenie o następującej treści:  

„Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną materialną odpowiedzialność  

z obowiązkiem wyliczenia się ze środków pieniężnych i innych składników 

majątkowych oraz druków z tym mieniem związanych”.  

Oświadczenie powyższe przyjmuje i zatwierdza podpisem Przewodniczący lub 

jego zastępca. Wzór oświadczenia  str. 65. 
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10. Osoba, której Rada Rodziców powierzy prowadzenie gospodarki 

finansowej Rady (Skarbnik) po zapoznaniu się z Regulaminem RR  

i „Instrukcją obsługi finansów i dokumentów Rady Rodziców”, składa 

oświadczenie o odpowiedzialności materialnej o następującej treści:  

„ Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną materialną odpowiedzialność za 

powierzone mi środki pieniężne i inne przedmioty wartościowe jak również za 

dokumenty finansowe i ich prawidłowy obieg. Zobowiązuję się do 

przestrzegania obowiązujących przepisów ogólnych w zakresie prowadzenia 

operacji kasowych oraz Uchwał Rady Rodziców i Zarządu Rady Rodziców. 

Oświadczam, że jestem świadoma mojej odpowiedzialności za ich 

naruszenie”.  

Oświadczenie powyższe przyjmuje i zatwierdza podpisem Przewodniczący lub 

jego zastępca. Wzór oświadczenia  str. 66. 

11. Dokumenty źródłowe muszą spełniać wymagania, jakie stawia się 

dokumentom w Ustawie o rachunkowości. 

Dział III. GOSPODARKA KASOWA.  

A Zasady ogólne.  

1. Prowadzenie kasy powierza się Skarbnikowi Rady Rodziców (zwanym dalej 

Skarbnikiem).  

2. Do podstawowych obowiązków Skarbnika należy:  

a) wypłacanie gotówki do kwoty granicznej 200,00zł, powyżej tej kwoty 

wraz  

z drugą osobą upoważnioną;  

b) przyjmowanie gotówki do kasy;  

c) odprowadzanie terminowe gotówki do banku;  

d) prowadzenie kwitariuszy przychodów i rozchodów;  

e) sporządzanie raportów kasowych;  

f) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych dokumentów 

finansowych.  

3. Obrót gotówkowy ogranicza się do niezbędnego minimum.  

4. Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami 

kasowymi (KP/KW).  
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5. Na dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek, 

nieprawidłowy dowód należy anulować i wystawić poprawny.  

6. W razie błędów popełnionych na dowodach źródłowych należy wystawić 

zastępczy dowód korygujący błąd, który będzie stanowił podstawę wypłaty 

gotówki z kasy.  

7. Kopie dowodów wpłat (KP) i/oraz oryginały wypłat (KW) dołączane są  

do Raportu Kasowego.  

8. Upoważnia się Skarbnika do wystawienia polecenia przelewu na podstawie 

oryginału dokumentu podlegającemu zapłacie w formie polecenia przelewu.  

9. Wpływy środków pieniężnych oraz ich wypływy muszą być 

ewidencjonowane za pomocą kolejno numerowanych dowodów KP i KW,  

na podstawie których sporządzane są Raporty Kasowe.  

B Wpłaty kasowe.  

1. Przyjęcie gotówki odbywa się na podstawie dowodu wpłaty KP (kasa 

przyjmie). Dowód wpłaty KP sporządzany jest w oryginale i kopii przez 

Skarbnika podczas dokonywania wpłaty gotówki do kasy. Oryginał 

przeznaczony jest dla wpłacającego, kopia dołączona jest do Raportu 

Kasowego.  

2. Kwitariusze przychodowe Kasa Przyjmie winny być ponumerowane według 

zasad przyjętych dla KP.  

3. Unieważnione blankiety dowodów wpłaty KP z adnotacją Anulowano 

pozostają (oryginał + kopia) w celu ich rozliczenia ilościowego.  

4. Dowód wpłaty zawiera:  

a) pieczątkę jednostki przyjmującej wpłatę,  

b) datę wpłaty,  

c) określenie wpłacającego,  

d) tytuł wpłaty,  

e) kwotę wpłaty cyfrowo i słownie,  

f) podpis skarbnika. 

 5. Dowód wpłaty KP wpisywany jest do Raportu Kasowego w dniu 

wystawienia.  
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6. Nikt poza Skarbnikiem oraz osobą upoważnioną w sytuacjach 

wyjątkowych nie może przyjmować wpłat. Upoważnienie pisemnie osobie 

upoważnionej nadaje Przewodniczący RR lub osoba go zastępująca.  

7. Bankowy Dowód Wypłaty w kasie banku jest jednocześnie 

udokumentowanym dowodem wpłaty gotówki do Kasy Rady Rodziców.  

C Wypłaty kasowe.  

1. Wypłaty gotówki z kasy Rady można dokonywać na podstawie źródłowych 

dokumentów kasowych, do których należą między innymi:  

a) dowody zakupu, sprzedaży wykonania usługi (rachunki/paragony, 

faktury VAT, faktury VAT korygujące);  

b) rachunki za wykonane prace na podstawie umów cywilnoprawnych;  

c) wniosków o dofinansowanie;  

d) innych dokumentów uznanych przez Radę Rodziców;  

e) Bankowy Dowód Wpłaty w kasie banku jest jednocześnie 

udokumentowanym dowodem wypłaty gotówki z Kasy Rady Rodziców.  

2. Na dokonaną wypłatę z Kasy Rady w przypadku wystawienia KW (kasa 

wypłaci) wystawia i wydaje się pokwitowanie z kwitariusza wypłat. Dowód 

ten sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał załączony zostaje  

do Raportu Kasowego, kopię otrzymuje pobierający gotówkę z kasy.  

3. Dokumenty wymienione w pkt. a-d stanowiące podstawę wypłaty ze 

środków Rady muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym  

i zatwierdzone do wypłaty przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę 

oraz przez Skarbnika lub Sekretarza RR, składając swe podpisy pod klauzulą 

o treści:  

,,Sprawdzono i zatwierdzono do wypłaty ze środków Rady Rodziców 

 kwotę …zł.”  

Data,……………………          …………………………………………………… 

               Podpis Przewodniczącego RR/ 

            Zastępcy Przewodniczącego RR 

………..………………………………………… 

Podpis Skarbnika/Sekretarza RR 

 4. Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej na dowodzie wypłaty, która 

kwituje jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.  
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5. Nieprawidłowo udokumentowane wydatki z kasy stanowią niedobór 

kasowy, za który materialną odpowiedzialność ponosi Skarbnik oraz osoby 

upoważnione do wypłat z banku.  

6. Kwitariusze dowodów Kasa Wypłaci winny być ponumerowane według 

zasad przyjętych dla KW.  

D Kontrola dokumentów kasowych.  

1. Dokumenty kasowe podlegają trzem rodzajom kontroli: merytorycznej, 

rachunkowej, formalnej.  

a) Kontrola merytoryczna polega na stwierdzeniu czy zaszłość na 

dokumencie była celowa, planowa i zgodna z rzeczywistością.  

b) Kontrola rachunkowa stwierdza zgodność przedstawionych w rachunku 

obliczeń.  

c) Kontrola formalna stwierdza kompletność dokumentu i poprawność jego 

wystawienia.  

E Zbiorcze zestawienie dokumentów kasowych - Raport Kasowy. 

 1. Raport kasowy (RK) służy do szczegółowej, chronologicznej ewidencji 

wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i wypłat dokonywanych 

przez kasjera/skarbnika.  

2. RK ujmować w tabeli Excel chronologicznie wg dat i kolejności 

dokumentów (KP).  

3. Obroty kasy Rady winny być ewidencjonowane w prowadzonych 

znormalizowanych raportach kasowych.  

4. Dowody kasowe ewidencjonowane są w RK w kolejności ich realizacji,  

z podaniem kwoty operacji oraz symbolu i numeru dowodu źródłowego wraz 

z krótką treścią opisującą dane zdarzenie gospodarcze. 

 5. RK należy sporządzać zbiorczo za okres jednego miesiąca.  

6. RK zamyka się sumowaniem wpłat i wypłat gotówki za dany okres oraz 

ustaleniem salda końcowego. 

 7. Prostowanie błędnego zapisu w RK prowadzonym ręcznie można 

skorygować przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem 

czytelności skreślonych wyrażeń bądź liczb oraz wpisanie treści lub liczby 

poprawnej. Na okoliczność dokonanej poprawki Skarbnik umieszcza obok 

swój podpis. Nie wolno poprawiać pojedynczych cyfr lub liczb. Nie wolno 
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również przerabiać, wycierać, zamazywać lub usuwać w inny sposób 

pierwotnych danych.  

8. Po zamknięciu RK Skarbnik podpisuje raport i przechowuje z kompletem 

dowodów księgowych. 

 9. W RK określa się stan gotówki na koniec okresu, dla którego jest 

sporządzany. Stan gotówki w kasie powinien być zgodny ze stanem 

wykazanym w RK.  

10. Kontrolę formalno- rachunkową, merytoryczną, właściwe 

udokumentowanie operacji kasowych i prawidłowe wyliczenie salda 

kasowego przeprowadza Przewodniczący.  

F Księga główna i księgi pomocnicze. 

 1. Zapisów w Księdze Głównej dokonuje się na podstawie dokumentów 

źródłowych.  

2. Księga Główna winna zawierać co najmniej następujące konta: - KASA 

(środki pieniężne w gotówce); - BANK (środki pieniężne w banku).  

3. Oprócz Księgi Głównej można prowadzić księgi pomocnicze. 

 4. Obowiązkowo prowadzi się księgę pomocniczą, zwaną „Listy wpłat klas”, 

gdzie odnotowuje się kwoty wpłaconych składek. Księga zawiera listę  

z podziałem na klasy. Listy wpłat klas udostępnia się przedstawicielom klas 

w Radzie Rodziców.  

5. Uchwały są numerowane i protokołowane w „Księdze uchwał” zwanej 

również rejestrem uchwał Rady Rodziców. Za prowadzenie rejestru uchwał 

odpowiada sekretarz prezydium Rady Rodziców. 

 G Gospodarka i ochrona wartości pieniężnych. 

 1. Wypłat gotówkowych z kasy można dokonywać na określony cel ze 

środków podjętych z rachunku bankowego.  

2. Gotówka podjęta z banku może być przechowywana w kasie jako tzw. 

pogotowie kasowe w kwocie do 2.500,00 zł.  

3. Obowiązki skarbnika powierza się osobie wyznaczonej przez Radę 

Rodziców, która nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej lub 

wykroczenia przeciwko mieniu lub za przestępstwa gospodarcze, ma 

nienaganną opinię, jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności 

prawnych.  
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4. Przekazanie prowadzenia kasy odbywa się komisyjnie, czego 

potwierdzeniem jest protokół zdawczo – odbiorczy str. 67.  

5. Skarbnik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu środki 

pieniężne i majątkowe.  

6. Odpowiedzialność materialną skarbnika rozpoczyna się od momentu 

protokolarnego przekazania- przyjęcia kasy, a kończy z chwilą dokonania 

inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej i ostatecznym rozliczeniu potwierdzonym 

protokołem. 

 7. Od skarbnika oraz osób upoważnianych do dysponowania rachunkiem 

winna być pobrana i złożona do akt deklaracja o odpowiedzialności za 

powierzone pieniądze i inne walory.  

8. Wartości pieniężne, druki ścisłego rachowania muszą być przechowywane 

w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą 

lub zagarnięciem.  

9. Niedopuszczalne jest podpisywanie dowodów ,,in blanco”. 

 H Kontrola kasy. 

 1. Kasa podlega kontroli bieżącej i okresowej. 

 2. Kontrola bieżąca może ograniczyć się do sprawdzenia wszystkich 

dokumentów dotyczących operacji kasowych pod względem formalnym  

i rachunkowym. Kontrolujący potwierdza przeprowadzenie kontroli kasy 

swoim podpisem na raporcie kasowym. 

 3. W ramach kontroli wewnętrznej dokonuje się okresowych kontroli kasy 

mających na celu ustalenie stanu gotówki w kasie. 

Dział IV. ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI RADY.  

1. Wszelkie przychody i wydatki Rady podlegają ewidencji księgowej.  

2. Księgi rachunkowe Rady Rodziców prowadzone są i przechowywane przez 

Skarbnika. W przypadku posiadania przez RR wydzielonego pomieszczenia 

księgi przechowuje się w tym pomieszczeniu w zamknięciu, bez dostępu osób 

niepowołanych.  

3. Księgi otwiera się na dzień 1 września danego roku szkolnego, a zamyka 

na dzień 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. 

 4. Księgi stanowią podstawę do sporządzania rocznego sprawozdania Rady  

z działalności finansowej.  
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5. Podstawę otwarcia Ksiąg danego okresu sprawozdawczego stanowi 

analityczne zestawienie obrotów i sald za poprzedni okres.  

6. Podstawa zapisu w Księgach są dowody księgowe, zwane dalej dowodami, 

spełniające wymagania określone w niniejszym Regulaminie oraz inne 

dokumenty Rady : wnioski z decyzją, uchwały. 

 7. Treść zapisu w księgach powinna umożliwiać powiązanie go z dowodem. 

 8. Dowody stanowiące podstawę zapisu w księgach powinny być 

przechowywane w porządku chronologicznym i systematycznym tzn.  

w podziale na poszczególne rodzaje dowodów: RK wraz z dokumentami 

źródłowymi, Wyciągi Bankowe, inne.  

9. Zapisy w Księgach winny być prowadzone w sposób czytelny i trwały, 

zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie księgowości i prowadzenia ksiąg.  

Dział V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA.  

1. Sprawozdanie z działalności finansowej Rady za dany rok szkolny, winno 

być sporządzone do 15 września każdego roku przez osobę prowadzącą 

księgowość w porozumieniu z Radą Rodziców.  

2. Zaakceptowane przez Zarząd sprawozdanie finansowe winno zostać 

przekazane przez RR do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej do dnia 20 

września każdego roku następnego okresu sprawozdawczego.  

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności sprawozdania z księgami Rady, 

Komisja Rewizyjna przedstawia swoje uwagi Radzie Rodziców.  

4. Rada Rodziców zaakceptowane coroczne sprawozdanie z działalności, 

przedstawia w formie ogłoszenia do wiadomości wszystkich rodziców szkoły, 

najpóźniej do dnia swojego ustąpienia.  

5. Komisja Rewizyjna winna dokonać czynności kontrolnych, których zakres 

wynika bezpośrednio ze statutu RR, co najmniej dwa razy w ciągu roku 

szkolnego. Protokół z kontroli winien być przedstawiony na najbliższym, po 

zakończeniu kontroli, posiedzeniu Rady Rodziców lub Zarządu Rady.  

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć w prowadzeniu 

ksiąg lub Kasy Rady, Komisja Rewizyjna winna złożyć stosowny wniosek  

do Zarządu Rady, celem powiadomienia przez Zarząd Rady o tym fakcie 

Dyrektora Szkoły lub organów ścigania.  

7. Protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz opinie  
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do rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady przekazywane są 

Przewodniczącemu Rady Rodziców i przechowywane wraz z dokumentacją 

Rady.  

Dział VI . ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI, 

MATERIAŁOWYMI. 

 1. Wszelkie środki materiałowe zakupione z funduszy Rady lub otrzymane 

przez Radę, jako darowizna stanowią wyłączna własność ogółu Rodziców. 

Środkami tymi dysponuje Rada Rodziców. 

 2. Przedmioty zakupione ze środków Rady lub otrzymane, jako darowizna, 

zarówno te przekazane Szkole w użytkowanie jak i użytkowane przez sama 

Rade są ewidencjonowane na zasadach ogólnych.  

3. Środki materiałowe, o których mowa wyżej, podlegają ewidencji i 

rozliczeniu, przy czym materiały i artykuły do bezpośredniego zużycia winny 

być wydawane za pokwitowaniem osoby pobierającej. Pokwitowanie może być 

dokonane na odwrocie rachunku lub w formie załącznika do dowodu 

zakupu.  

4. Przyjmuje się zasadę, że do ewidencji środków trwałych wprowadza się 

wszelkie zakupione sprzęty i wyposażenie służące ponad rok powyżej 

wartości 100,00 zł.  

5. Wszelkie środki trwałe zakupione z funduszy Rady lub otrzymane jako 

darowizna, RR może przekazać Szkole na użytkowanie. Z przekazania 

sporządza się stosowny protokół zdawczo-odbiorczy z określeniem czasu 

użytkowania. W/w protokół podpisuje w imieniu Szkoły jej Dyrektor lub 

osoba go zastępująca, a w imieniu Rady minimum 2 członków Rady 

Rodziców.  

6. Książki, gry, sprzęt sportowy itp. otrzymane oraz zakupione ze środków 

Rady, przekazywane są szkole protokołem zdawczo- odbiorczym jako 

darowizna. W/w protokół podpisuje w imieniu Szkoły jej Dyrektor lub osoba 

go zastępująca, a w imieniu Rady minimum 2 członków Rady Rodziców.  

7. Kwitariusze i inne druki finansowe z chwilą ponumerowania i podpisania 

staja się drukami ścisłego zarachowania Rady i jako takie winny być 

ewidencjonowane w książce druków ścisłego zarachowania, prowadzonej 

przez RR. Przechowuje je Skarbnik RR.  
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Dział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulaminu i jego 

załączników przez Radę Rodziców SOSW w Koszalinie.  

 

 

 

Koszalin, …………………                           ………………………………………… 

Przewodniczący Rady Rodziców 
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Koszalin, dnia …......................r.  

 

 

Rada Rodziców działająca 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie 

 

 

 

…....................................  

(imię i nazwisko)  

członek Rady Rodziców -..................................  

(funkcja )  

przy SOSW w Koszalinie 

 

 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej 
 

Zgodnie z „Instrukcją Obsługi Finansów i Dokumentów Rady Rodziców” 

stanowiącą załącznik do „Regulaminu Rady Rodziców”, w związku z 

wyznaczeniem/upoważnieniem mnie przez RR do obrotu gotówką Rady 

Rodziców tj. dysponowania kontem bankowym w roku szkolnym 

…................................., po zapoznaniu się z w/w instrukcją i regulaminem, 

oświadczam: 

 

 „ Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną materialną odpowiedzialność z 

obowiązkiem wyliczenia ze środków pieniężnych i innych składników 

majątkowych oraz druków z tym mieniem związanych.”  

 

 

 

 

….......................................  

podpis  

 

 

Przyjął i zatwierdził przewodniczący RR  

 

 

 

…..........................................  

podpis 
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Koszalin, dnia …......................r.  

 

 

Rada Rodziców działająca 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie 

 

 

 

…....................................  

(imię i nazwisko)  

członek Rady Rodziców -..................................  

(funkcja )  

przy SOSW w Koszalinie 

 

 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej 
 

Zgodnie z „Instrukcją Obsługi Finansów i Dokumentów Rady Rodziców” 

stanowiącą załącznik do „Regulaminu Rady Rodziców”, w związku z  

powierzeniem mi przez Radę Rodziców, prowadzenia gospodarki finansowej  

i prowadzenia księgowości RR w roku szkolnym …..........................,  

po zapoznaniu się z w/w instrukcją i regulaminem, oświadczam:  

 

„ Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną materialną odpowiedzialność  

za powierzone mi środki pieniężne i inne przedmioty wartościowe jak również 

za dokumenty finansowe i ich prawidłowy obieg.  

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów ogólnych  

w zakresie prowadzenia operacji kasowych oraz Uchwał Rady Rodziców  

i Zarządu Rady Rodziców.  

Oświadczam, że jestem świadoma mojej odpowiedzialności za ich 

naruszenie”. 

 

 

 ….......................................  

podpis  

 

 

Przyjął i zatwierdził przewodniczący RR  

….........................................  

podpis 
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PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA – PRZEKAZANIA KASY 

RADA RODZICÓW PRZY SOSW w KOSZALINIE 

___________________________________________________________________________ 

Sporządzony w dniu ....................... przez Komisję w składzie: 

1. ........................................................ - osoba zdająca 

2. ....................................................…. - osoba przejmująca 

3. ........................................................ - osoba obecna przy przekazaniu 

Komisja dokonała przeliczenia znajdujących się w kasie środków 

pieniężnych, depozytów i druków ścisłego zarachowania. 

W toku kontroli ustalono: 

1. Stan gotówki w kasie : ................... słownie złotych .............................. 

jest ................... ze stanem wykazanym w raporcie kasowym Nr ............ 

z dnia .................. 

2. Depozyty : 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

3. Druki ścisłego zarachowania: 

 czeki gotówkowe od nr ..... ........... do nr ..................... 

 kwitariusze przychodowe od nr..... .... ......... do nr ...................... 

 dowody wpłaty KP od nr .......................... do nr .......................... 

 dowody wypłaty KW od nr ......................... do nr .......................... 

    Podpisy osób: 

     Zdająca ......................................................... 

     Przejmująca ................................................... 

     Obecna przy przekazaniu ............................... 


