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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawa - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 83 
oraz 84 ust. 1-3. 

 

 



 

 

Rozdział I                                                                                                
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców. 

§ 2 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa  im. por. W. 

Dzięgielewskiego w Zaleskich. 
 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których 
przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych. 

 

Rozdział II                                                                                                        
Cele Rady Rodziców 

§ 3 

Rada Rodziców jest społecznym organem władzy w szkole, reprezentującym ogół 

rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły. 

Celem Rady Rodziców jest: 

1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami 
w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców, wspomagających proces nauczania, 
wychowania i opieki w szkole i środowisku. 

3. Przekazywanie dyrektorowi szkoły, nauczycielom, uczniom i władzom oświatowym 

opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły. 

4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- 
wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka. 

 
 

Rozdział III                                                                                              
Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 4 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

 

§ 5 

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

uchwala Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i 
działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów, 



 

 

realizowane przez nauczycieli. 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego- 

profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do 
czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

i Samorządem Uczniowskim. 

§ 6 

1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły. 
2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 
 

§ 7 

1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez 

dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego. 
2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 
3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego. 

 
§ 8 

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie jednolitego stroju przez dyrektora szkoły, szerzej 
opisanego w Statucie Szkoły. 

 
§ 9 

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez 

stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§ 10 

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

§ 11 

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego 

planu nauczania. 

 

§ 12 

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, w czasie których odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
 



 

 

§ 13 

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora. 

§ 14 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

 

Rozdział IV  

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 
 

§ 15 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców      

    klasy. 

2. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy, w wyborach w trybie tajnym, wybierają 

rady oddziałowe, składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału. Członkowie 

każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej 

oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w szkolnej Radzie Rodziców. 

3. Wszyscy członkowie rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.   

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: 

a) PREZYDIUM Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady 

Rodziców. 

b) KOMISJĘ REWIZYJNĄ, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

 

§ 16 
 

1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze  składki rodzicielskiej   

wyłącznie na następujące cele: 

a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym,  

b) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów: zarówno w  nauce jak i innych 

osiągnięciach, 

c) zakup środków dydaktycznych, 

d) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci  sfinansowania 

dożywiania. 

2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące  z innych źródeł,    

niż składka rodzicielska, na następujące cele: 

a) dofinansowanie celów ustalonych w  §17, 

b) wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń  sportowo-rekreacyjnych 

itp. 

c) zakup środków czystości, 

d) zakup materiałów służących podniesieniu estetyki szkoły i jej funkcjonalności (firany, 

wykładziny itp.) 

e) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach  terminowych itp. 

Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od życzeń czy 

wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające  środki na rzecz Rady 



 

 

Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady  Rodziców nie może wydatkować 

środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców. 
 

§ 17 
 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców  

 ( zwoływane raz w czasie kadencji ). 

2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 8 członków, tak aby można było wyłonić funkcję 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz 5 członków Prezydium. 

Prezydium ukonstytuowuje  się na pierwszym posiedzeniu. 

3. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. 

 
§ 18 

 
1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od  miesiąca września     

    do 30 września ostatniego roku kadencji. 

2. W przypadku, gdy członek  Rady Rodziców pełni  funkcję w Prezydium Rady 

Rodziców i  jego dziecko, (z którego klasy został wybrany do Rady Rodziców), w 

czasie trwania kadencji Rady Rodziców staje się absolwentem szkoły, rodzic ten 

pozostaje członkiem Rady Rodziców i pełni sprawowaną funkcję  do końca  kadencji 

Rady Rodziców, pod warunkiem, że młodsze jego dziecko pozostaje nadal uczniem 

Szkoły Podstawowej w Zaleskich. 
 

§ 19 
 

Członkowie klasowych rad rodziców, których dzieci opuściły szkołę  w środku kadencji rady 

zostają zastąpieni przez członków klasowych  rad rodziców z klas nowo zorganizowanych. 

 

 

Rozdział V                                                                                                        
Tryb podejmowania uchwał 

 
§ 20 

 
1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala sekretarz lub 

przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady 

Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady 

Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium rady. 

 

Rozdział VI                                                                                                 

Wybory do organów Rady Rodziców 

 
§ 21 

 

1. Wybory do Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej  odbywają 

się w głosowaniu tajnym. 



 

 

2. Lista kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc: kandydaci  muszą wyrazić 

swoją zgodę na kandydowanie. 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali w głosowaniu największą liczbę głosów. 

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

5. W porządku obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego  Rady Rodziców  

musi się znaleźć m. in. 

 sprawozdanie ustępującego organu, 

 sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium, 

 informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły. 

  

Rozdział VII                                                                                                               

Plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

 
§ 22 

 
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców. jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż 

raz w roku. 

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także na wniosek  co najmniej pięciu 

klasowych rad rodziców, dyrektora szkoły i rady  pedagogicznej złożony do prezydium 

rady. 
§ 23 

 
1. Prezydium Rady Rodziców. obraduje nie rzadziej niż 4 razy na rok.   

2. Posiedzenia są protokołowane. 

 

§ 24 

 

Posiedzenie komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady 

Rodziców. Ustalenia i wnioski komisji muszą mieć formę pisemną. 

 

§ 25 

 

Zebrania rodziców z poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych 

 rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań nie może      

być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych. 
 

Rozdział VIII                                                                                               
Zasady zgromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 
§ 26 

 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły                  

z  następujących źródeł: 

a) darowizn rodziców,  

b) darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i innych, 

c) innych źródeł (prowizji). 

 

 

 



 

 

§ 27 

 

1. Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego na  

plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki  przedstawia dla całej 

szkoły prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu 

zadeklarowaniu jej wnoszenie  przez każdego rodzica. 

2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny. rada klasowa rodziców może 

wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na  jedno dziecko lub obniżenie składki 

wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa rada rodziców może też 

całkowicie zwolnić  od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest  

bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego 

rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca 

klasy. 

 

§ 28 

 

 Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie  "Preliminarza wydatków 

Rady Rodziców na rok szkolny", zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium Rady 

Rodziców.  

 

Rozdział IX                                                                                                        

Obsługa księgowa i rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 
 

§ 29 

 
1. Obsługę księgowo-rachunkową zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem prowadzi 

skarbnik prezydium Rady Rodziców. 

1. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów. 

 

 

Rozdział X  

Postanowienia końcowe 

 
§ 30 

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami  szkoły - Rada Rodziców 

zaprasza na swoje zebranie plenarne. a prezydium rady na swoje posiedzenia 

regulaminowe dyrektora szkoły oraz  kierownictwa pozostałych organów. 

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień 

statutowymi ustawami. 

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły  lub podległych jej 

pracowników, a także przez radę pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć 

pisemne zażalenie do dyrektora  szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej 

odpowiedzi. 

4. W przypadku konfliktu - prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się                      

o  rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 
 



 

 

§ 31 

 

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji 

rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji  przed upływem kadencji, jeżeli gremia, 

które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przed 

podjęciem uchwały. 
 

§ 32 

 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: "Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej w Zaleskich", a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak 

poprzednia "Komitet  Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Zaleskich". 

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców zatwierdzono w dniu 1 grudnia 2017 r.  

     

     

     

 

 Przewodnicząca Rady Rodziców                                   

                        

                                                                                     Anna Bokacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



 

 

                                                                                             Załącznik nr 1 

do Regulaminu Rady Rodziców 

 

 

REGULAMIN WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

RADY RODZICÓW 

 
Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa  się następująco: 

 

§ 1 

 

50% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady 

rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania 

rodziców klasy -  klasowa rada w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie 

mogą być  wydatkowane te środki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki, biwaki, 

upiększanie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej  klasy. 

 

 

§ 2 
 

Pozostałe 50% środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana  do    

dyspozycji prezydium Rady Rodziców. 

 

§ 3 

 

 Rada Rodziców przy zatwierdzeniu planu finansowego na dany rok  może podjąć decyzji 

dysponowaniu 100% wpłatami rodziców.  Poszczególne rady klasowe zwracają się o 

fundusze do prezydium Rady  Rodziców. Środki te mogą być wydatkowane jedynie na cele 

określone  w §1 i §2. 

 

 

 

 

Regulamin  wydatkowania  środków finansowych Rady Rodziców zatwierdzono w dniu 

1 grudnia 2017 r.  

     

     

     Przewodnicząca Rady Rodziców 

                                   

                                                                                  Anna Bokacz 

 
 


