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DZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Rozdział I. 
Wprowadzenie 

 
§ 1 

Regulamin niniejszy określa zasady tworzenia i działalności Rady Rodziców IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. 
 

§ 2 

Rada Rodziców jest organem Liceum stanowiącym reprezentację ogółu rodziców 
(opiekunów prawnych) uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 
Norwida w Białymstoku. 
 
 

Rozdział II. 
Definicje 

 
§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Radzie – rozumie się przez to Radę Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. 

Norwida w Białymstoku, 
2) Liceum - rozumie się przez to IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w 

Białymstoku, 
3) Rodzicach - rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów IV 

Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białymstoku, 
 

 
 

DZIAŁ II. 
ZASADY TWORZENIA RADY 

 
Rozdział I. 

Rada Rodziców 
 

§ 4 

1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad klasowych (oddziałowych) rodziców 
wybrani przez zebranie rodziców danej klasy (oddziału) – po jednym przedstawicielu z 
każdej klasy (oddziału). 

2. Klasową (oddziałową) radę rodziców tworzą przedstawiciele rodziców uczniów danej 
klasy wybrani przez zebranie rodziców danej klasy (oddziału). W skład klasowej rady 
rodziców wchodzi od 3 do 5 rodziców. 



 3

3. W wyborach, o których mowa w ust. 1 i 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 
Wybory przeprowadza się we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 
roku szkolnym. 

4. Wyborów do rad klasowych oraz wyborów przedstawicieli rad klasowych do Rady 
Rodziców reprezentującej ogół rodziców uczniów IV LO w Białymstoku dokonuje się w 
tajnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych przez obecnych na zebraniu 
rodziców. 

5. Wygaśniecie mandatu członka Rady Rodziców lub członka klasowej rady rodziców 
następuje w niżej określonych przypadkach : 

1) z końcem roku szkolnego (31 sierpnia), 
2) rezygnacji z członkostwa w Radzie, 
3) odwołania przez klasowe zebranie rodziców. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w ust. 5, w trakcie roku szkolnego, 
przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad określonych w ust. 4. 

 
 

Rozdział II. 
Prezydium Rady 

 
§ 5 

1. Rada na swoim pierwszym zebraniu w roku szkolnym wybiera spośród siebie 
Prezydium Rady, jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami. 

2. Prezydium Rady składa się z co najmniej pięciu członków.  

3. Prezydium z pośród siebie wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 
sekretarza. 

4. Członkowie prezydium z chwilą wygaśnięcia mandatu zastępowani są nowymi, 
wybranymi na zebraniu Rady. 

5. Poszczególni członkowie prezydium Rady bądź całe prezydium może być odwołane 
przez Radę. 

6. Wakujące stanowiska w prezydium Rady powinny być uzupełnione decyzją Rady. 
 
 

Rozdział III. 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 6 

1. Rada na swoim pierwszym zebraniu w roku szkolnym wybiera spośród siebie Komisję 
Rewizyjną, składającą się z trzech osób. 

2. Komisja Rewizyjna na wniosek Rady Liceum dokonuje: 
a) sprawdzenia zgodności obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Liceum, 
b) sprawdzenia celowości i prawidłowości wydatków Rady Liceum, 
c) sporządza sprawozdanie pokontrolne i przedkłada Radzie Liceum celem 

zapoznania się ze stwierdzonym stanem,  
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3. W pracy Komisji Rewizyjnej powinni uczestniczyć jeden, dwaj przedstawiciele Rady 
Liceum lub niezależny ekspert powołany przez Radę Liceum. 

 
 
 

DZIAŁ III. 
DZIAŁALNOŚĆ RADY 

 
Rozdział I. 

Zadania Rady 
 

§ 7 

1. Rada ściśle współpracuje z Radą Liceum. 

2. Rada otrzymuje od Rady Liceum plan finansowy funduszu Rady Liceum na dany rok 
szkolny i może wnieść swoje uwagi, propozycje do tego planu. 

3. Rada otrzymuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu Rady Liceum 
za dany rok szkolny i zapoznaje się z nim. 

 
§ 8 

Cele, zadania, uprawnienia oraz strukturę i tryb pracy Rady Rodziców określa niniejszy 
Regulamin oraz § 12 Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 
w Białymstoku. 

 
 
 

Rozdział II. 
Zasady pracy Rady 

 
§ 9 

Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez przewodniczącego 
Rady na wniosek Dyrektora Liceum, Przewodniczącego Rady Liceum, przynajmniej trzech 
członków prezydium oraz przynajmniej pięciu członków Rady z pisemnym uzasadnieniem 
porządku obrad. 
 

§ 10 

Zebrania prezydium Rady odbywają się na zaproszenie przewodniczącego w miarę potrzeb 
na wniosek jak wyżej. 
 

§ 11 

Zebrania Rady i prezydium Rady wymagają protokołowania. 
 

§ 12 

1. Zebranie Rady uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 członów  
Rady. 
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2. W przypadku braku kworum określonego w ust. 1, zebranie odbywające się w ciągu 30 
minut po zebraniu na którym nie było wymaganego kworum, uważa się za ważne, gdy 
uczestniczy w nim co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, które przyjmowane są w głosowaniu 
jawnym przez podniesienie ręki zwykłą większością głosów obecnych członków Rady. 

4. Rada może podejmować decyzje w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza 
się na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym. 

 
§ 13 

Dokumentacja pracy Rady przechowywana jest w kancelarii Liceum. 
 
 
 

DZIAŁ IV. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 14 

Z dniem obowiązywania niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Rady Rodziców z 
dnia 10.12.1998 r.  
 

§ 15 

Niniejszy Regulamin podlega zmianom za zgodą Rady przy zachowaniu wymogów 
określonych w § 12 niniejszego Regulaminu. 
 

§ 16 

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zmianami) oraz Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida  w Białymstoku, 
o którym mowa w § 8. 
 

§ 17 

1.   Regulamin wszedł w życie z dniem 31 października 2002r.  

2.   Regulamin został zmieniony uchwałą Rady z dnia 5 czerwca 2007r. 
 
 
 
 
 


