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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. oświaty /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami/ 

oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.  

 

II. ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 2 

 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców, które reprezentują ogół 

rodziców.  

2. Rada Rodziców współdziała z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, organizacjami 

społecznymi działającymi w szkole oraz samorządem uczniowskim, w zakresie 

doskonalenia organizacji pracy szkoły, zaznajamiania rodziców z wymogami szkoły oraz 

pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania  

i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej szkole. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: 

a/ wewnętrzną strukturę i tryb pracy  rady; 

b/ szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców szkoły. 

4. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego 

do 30 września. 

 

§ 3 

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 

1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a/ programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez 

nauczycieli; 



b/ programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców. 

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4. Ponadto  Rada Rodziców może podejmować działania mające na celu pozyskiwanie 

dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły bądź dotyczących pomocy 

uczniom. 

 

§ 4 

 

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

 

  

III. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

 

§ 5 

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych rodziców 

danej klasy, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

2. Rada klasowa jest wybierana przez ogólne zebranie rodziców danej klasy: 

 W oddziale do 10 uczniów – dwóch rodziców, 

 W oddziale powyżej 10 uczniów – trzech rodziców. 

3. Organizacja wyborów klasowych: 

 Rodzice mogą zgłaszać do rady klasowej dowolną liczbę kandydatów, którzy 

wyrazili na to zgodę, 

 W głosowaniu tajnym każdy rodzic biorący udział w głosowaniu oddaje 2 lub 

3 głosy (w zależności od liczebności klasy), zaznaczając krzyżykiem obok 

nazwiska kandydata. 

 Po zliczeniu głosów do rady klasowej rodziców wchodzą osoby, które 

uzyskały najwyższą ilość głosów, 



 W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, głosowanie 

na w/w kandydatów odbywa się ponownie poprzez oddanie głosu tylko na 

jednego kandydata, 

 Z klasowych rad rodziców, ogół rodziców wybiera jedną osobę do rady 

rodziców szkoły w głosowaniu tajnym, poprzez oddanie głosu na jednego 

członka rady rodziców. 

 

4. Wybory, o których mowa w pkt 1  przeprowadza się do końca września danego roku 

szkolnego, z tym że wybory w oddziale przedszkolnym przeprowadza się corocznie. 

5. Organizacja wyborów prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej: 

 Członkowie Rady Rodziców jawnie zgłaszają dowolna liczbę kandydatów do 

prezydium, jednak nie mniej, niż 5 osób; 

 Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie krzyżykiem po prawej stronie 

nazwiska kandydata kolejno na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

skarbnika, sekretarza, przewodniczącego komisji rewizyjnej z zastrzeżeniem, 

że  osoba już wybrana jest wykreślona z listy kandydatów. 

 Po zliczeniu głosów kolejno na przewodniczącego wiceprzewodniczącego, 

skarbnika, sekretarza zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów. 

 W razie uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, głosowanie w 

takiej samej formie odbywa się ponownie, tylko na tych kandydatów. 

 Pozostali członkowie Rady Rodziców wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej,  

6. Radę Rodziców wybiera się na trzy lata szkolne. 

7. Rada Rodziców może zaprosić inne osoby do udziału w jej pracach po uprzednim 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

8. W posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły. 

 

§ 6 

 

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

2. Uchwały rady zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów. 

3. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, 

dyrektor szkoły zawiesza uchwałę.  



Dyrektor szkoły zawieszając uchwałę, w terminie siedmiu dni od jej podjęcia uzgadnia z 

Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

4. W przypadku braku uzgodnienia, dyrektor szkoły bądź przewodniczący Rady Rodziców 

przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę. 

 

§ 7 

 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. 

2. W każdym roku szkolnym uzupełniany jest skład Rady Rodziców o przedstawiciela 

rodziców oddziału przedszkolnego w miejsce przedstawiciela rodziców uczniów, 

którzy ukończyli szkołę podstawową. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka Rady Rodziców przed upływem 

kadencji, rada klasowa wybiera nowego przedstawiciela, który automatycznie wchodzi  

w skład Rady Rodziców. 

 

ZADANIA  RADY RODZICÓW 

 

§ 9 

 

1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera: 

- przewodniczącego, 

- prezydium, 

- komisję rewizyjną. 

 

§ 10 

 

1. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, 

sekretarz, skarbnik, przewodniczący komisji rewizyjnej. 

 

§ 11 

 



Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania: 

1. Przygotowuje do rozpatrzenia przez ogólne zebranie Rady Rodziców, projekty planu 

pracy Rady Rodziców oraz planu  wydatków tej rady w danym roku szkolnym. 

2. Zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zebranie rady rodziców ustalając termin i 

porządek zebrania. 

3. Podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady Rodziców  

w okresie między zebraniami rady. 

4. Wydaje opinie o pracy nauczycieli w związku z dokonywaną oceną pracy bądź oceną 

dorobku zawodowego. 

5. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły na działalność dydaktyczną i opiekuńczą. 

6. Współpracuje z dyrekcją szkoły i radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji 

pracy szkoły, prezentowania opinii rodziców we wszystkich ważnych sprawach szkoły, 

angażowania rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki. 

 

§ 12 

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje i kieruje pracą prezydium rady i reprezentuje 

radę w organach szkoły we wszystkich jej sprawach, także na zewnątrz szkoły. 

 

§ 13 

 

1. W skład komisji rewizyjnej wchodzi: przewodniczący i dwóch członków. 

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy: 

- dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej Rady 

Rodziców, 

- dokonywanie na żądanie rady i dyrekcji szkoły kontroli działalności rad klasowych, 

- informowanie zebranych przedstawicieli rad klasowych o wynikach kontroli. 

 

§ 14 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze, które są przeznaczone na opiekę nad dziećmi  

i młodzieżą oraz na wychowawczą działalność szkoły. 



2. Fundusze Rady Rodziców mogą być wykorzystane także: 

- na zakup niezbędnych pomocy naukowych, 

- na zakup materiałów biurowych, 

- na zakup innych zaakceptowanych przez Radę Rodziców akcesoriów. 

3. Wysokość dobrowolnych składek od rodziców ustala Rada Rodziców na pierwszym 

zebraniu w danym roku szkolnym. 

 

§ 15 

 

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez radę planie 

finansowym. 

2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonywane przez 

prezydium rady. 

3. O dokonywanych zmianach prezydium rady informuje Radę Rodziców na najbliższym 

zebraniu rady. 

 

§ 16 

 

Dokumentację finansową Rady Rodziców prowadzi jej skarbnik. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić na wniosek przewodniczącego lub 2/3 członków 

Rady Rodziców w wyniku jawnego głosowania większością głosów. 

2. Regulamin obowiązuje z dniem 01 września 2015 roku. 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzono dn. 15 stycznia 2015 roku  







 


