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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH 

( Tekst jednolity na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 14.09.2017 

w roku szkolnym 2017/2018 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 

im. Adam Mickiewicza w Krzeszowicach) 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im Adama Mickiewicza w Krzeszowicach działa na 

podstawie : 

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

• statutu  Szkoły Podstawowej nr 1 im Adama Mickiewicza 

• niniejszego regulaminu. 

§2 

1. Rada Rodziców w swoich działaniach wspiera działalność statutową szkoły, której nadrzędnym 

celem jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy oraz troska o 

przestrzeganie prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju. 

2. Rada Rodziców jest samodzielnym i samorządnym przedstawicielem rodziców ( opiekunów) 

działającym na terenie szkoły. 

Struktura organizacyjna 

§3 

1. Podstawową komórką Rady Rodziców jest Rada Klasowa 

2. Rada klasowa wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy w każdym roku 

szkolnym. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Do Rady klasowej wybierane są minimum trzy osoby. 

4. O wyborze danej osoby na członka Rady Klasowej decyduje zwykła większość głosów. 

5. Przed głosowaniem należy uzyskać ustną zgodę danej osoby na kandydowanie 

6. Ilość kandydatów na członków Rad Klasowych jest nieograniczona 

7. Wybory do Rady Klasowej przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana w 

głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym 

8. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej. 

9. Ta sama procedura obowiązuje przy wyborze Prezydium Rady Rodziców. 

10. Jeżeli do Rady Klasowej lub Prezydium Rady Rodziców zostaną zgłoszone i wyrażą zgodę na 

kandydowanie jedynie rodzice pełniący tę funkcję w poprzednim roku szkolnym można dokonać 

wybory przez aklamację. 

11. Wybrana w tajnym głosowaniu Rada klasowa wybiera spośród siebie jedną osobę, która będzie 

reprezentantem Rady Klasowej w Radzie Rodziców.  

12. Najwyższa władza Rady Rodziców jest zebranie ogólne Przedstawicieli Rad Klasowych. 

13. Zebranie ogólne ze swojego składu wybiera Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję 

Rewizyjną. 
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14. Zebranie ogólne dokonując wyboru osób do Prezydium Rady Rodziców wybiera minimum 6 

osób tj: Przewodniczącego, Zastępcę, Skarbnika,Sekretarza i minimum dwóch członków a 

dokonując wyboru osób do Komisji Rewizyjnej wybiera minimum 3 osoby tj: Przewodniczącego, 

Zastępcę oraz minimum jednego członka Komisji. 

15. Członkowie Rady Rodziców są obowiązani: 

a) Brać czynny udział w pracach Rady Rodziców, a w szczególności systematycznie uczestniczyć w 

posiedzeniach Rady. 

b) Utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami, opiekunami uczniów klas, którzy delegowali 

ich do reprezentowania w Radzie oraz informować ich o pracach Rady i swojej w niej działalności. 

16. Każdy członek Rady może występować do Przewodniczącego Rady w sprawach związanych z 

wykonywaniem swoich obowiązków, a w szczególności z wnioskami i zapytaniami. 

17. Odwołanie z funkcji Członka Rady Klasowej oraz funkcji w Prezydium Rady Rodziców 

dokonuje zebranie ogólne Reprezentantów Rad Klasowych. 

18. Członkostwo w Radzie Klasowej i/lub w Prezydium Rady Rodziców wygasa: 

-  z dniem wyboru Rady Klasowej i/lub Prezydium Rady Rodziców w kolejnym roku 

szkolnym,jednak nie dłużej niż do 30 września kolejnego roku szkolnego    

- w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to 

przeniesienie nastąpiło,  

- w przypadku zrzeczenia się członkostwa,  

- w przypadku śmierci członka Rady.  

19.W uzasadnionych przypadkach przeprowadza się wybory uzupełniające do  Rady Klasowej lub  

Prezydium Rady Rodziców zgodnie z zasadami dotyczącymi wyborów określonymi w niniejszym 

paragrafie. 

Posiedzenia Rady Rodziców 

§4 

Rada Rodziców wykonuje swoje funkcje konsultacyjno – opiniotwórcze i doradcze na 

posiedzeniach, na których uchwala opinie i formułuje wnioski. 

 

§5 

Rada Rodziców odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb związanych z wykonaniem jej zadań, nie 

rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 

 

§6 

1.Rada Rodziców może obradować w obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków. 

2. W razie braku kworum Przewodniczący przerywa zebranie. Po upływie 10 minut 

Przewodniczący zwołuje ponownie zebranie i brak kworum nie stanowi przeszkody w 

podejmowaniu uchwał Rady Rodziców. 

Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu. 

3 Postanowienia §6 dotyczą również zebrań Prezydium Rady Rodziców. 

§7 

1.Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący,  z własnej inicjatywy, lub na wniosek: 

a) co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Rady Rodziców;  

b) co najmniej 1/5 rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły;  

c) dyrekcji szkoły;  
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2. O miejscu, terminie i porządku dziennym posiedzenia zawiadamia się członków Rady, na co 

najmniej 3 dni przed datą posiedzenia, dostarczając jednocześnie z zawiadomieniem ewentualne 

materiały. 

3.Materiały wymagające konsultacji środowiskowej lub opinii Rodzicielskich Rad Klasowych 

(trójek klasowych) członkowie Rady otrzymują, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

 

§8 

1. Posiedzeniu Rady przewodniczy jej przewodniczący. 

2. Przewodniczący posiedzenia, po sprawdzeniu obecności wymaganej niniejszym regulaminem 

liczby członków Rady, przedstawia do zatwierdzenia Radzie porządek obrad. 

 

§9 

1. Opinie i wnioski Rada uchwala w głosowaniu jawnym, większością głosów, w obecności ½ 

członków Rady z zastosowaniem §6 ust. 2. Na wniosek członka Rady można przeprowadzić 

głosowanie tajne. 

2. Uchwalone dokumenty podpisują przewodniczący lub z-ca przewodniczącego i sekretarz Rady, 

przekazując je niezwłocznie zainteresowanym. 

3. Rada może wyznaczyć ze swego grona członków uprawnionych do składania wyjaśnień i 

uzasadniania stanowiska Rady wyrażonego w uchwałach. 

4. Rada informuje o swojej działalności oraz sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków. 

 

§10 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący lub z-ca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Rodziców. 

 

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§11 

1.Główne źródła funduszy Rady Rodziców to: dobrowolne składki rodziców (opiekunów), a także 

darowizny od osób fizycznych i prawnych, środki pozyskane z organizowanych akcji i imprez oraz 

dochody z innych źródeł. 

2. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w 

tym szczególnie na udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu 

wychowania i opieki nad uczniami. 

3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na  

następujące cele: 

a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Patrona, festyny  

sportowo-rekreacyjne, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp., 

b) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych, 

c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych, 

d) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, 

e) wydatki związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady, 

f) inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1.  

g) dofinansowania wycieczek i udziału w wyjazdach szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej 



Załącznik do Uchwały nr 1  z dnia 14.09.2017 w roku szkolnym 2017/2018  Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adam Mickiewicza w Krzeszowicach 

 

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 

• Dyrektor Szkoły  

• Nauczyciele  

• Pedagog  

• Rady klasowe  

• Samorząd uczniowski  

 

§12 

1.W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego 

gospodarowania środkami społecznymi. 

2. Rada Rodziców posiada konto bankowe. 

3.Osobami upoważnionymi do gospodarowania środkami zgromadzonymi na koncie bankowym są: 

Przewodniczący Prezydium Rady łącznie ze Skarbnikiem, lub Z-ca Przewodniczącego Rady łącznie 

ze Skarbnikiem lub Przewodniczący Rady łącznie z Zastępcą Przewodniczącego Rady. 

W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza się reprezentację przez innego członka  Prezydium 

Rady Rodziców z zastrzeżeniem że reprezentacja zawsze musi dwuosobowa”. 

4. Płatności dokonywane z rachunku bankowego Rady Rodziców każdorazowo muszą być 

potwierdzone przez dwie osoby z listy osób upoważnionych. 

 

Przewodniczący i z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców 

§13 

1. Przewodniczący i z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców przewodniczy posiedzeniom Rady, 

kieruje pracami Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz a także wykonuje inne czynności 

przewidziane regulaminem a powierzone mu przez Radę Rodziców. 

2. Przewodniczący i z-ca Przewodniczącego w szczególności: 

a) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady;  

b) proponuje szczegółowy tryb przygotowania i rozpatrywania spraw podczas posiedzeń Rady;  

c) utrzymuje bieżące kontakty z Dyrekcją Szkoły i jej władzami nadrzędnymi;  

 

Sekretarz Rady Rodziców 

§14 

1. Sekretarz Rady Rodziców czuwa nad właściwą organizacyjno – techniczną obsługą Rady oraz 

wykonuje inne czynności zlecone przez Radę lub Przewodniczącego Rady. 

2. Sekretarz w szczególności dba o: 

a) Terminowe dostarczenie członkom rady oraz zaproszonym osobom materiałów związanych z 

pracami Rady. 

b) Właściwe merytorycznie i terminowe sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z pracy 

Rady. 
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Skarbnik Rady Rodziców 

§15 

1. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo- gospodarczej rady 

rodziców, w tym: 

a) organizowanie wpływów finansowych na działalność rady; 

b) czuwanie nad realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, 

gospodarnym, oszczędnym i zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami 

dokonywaniem wydatków,   

c) opracowywanie, w porozumieniu z członkami zarządu, projektów planów finansowych i  

czuwanie nad prawidłową ich realizacją, 

d) czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji „księgowej”, 

e) sprawdzanie bieżące dowodów rachunkowo - kasowych i zatwierdzanie ich wypłaty, 

f) udzielanie pomocy radom klasowym w sprawach finansowo – gospodarczych, 

g)organizowanie rachunkowości oraz czuwanie nad należytym prowadzeniem ewidencji księgowej, 

h) składnie sprawozdań z działalności gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych. 

2. Dokumenty księgowe Rady Rodziców Skarbnik Rady prowadzi w formie uproszczone księgi 

przychodów i rozchodów. 

Komisja rewizyjna 

§16 

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności  Rady Rodziców z 

obowiązującymi przepisami, w tym: 

a) dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności poszczególnych ogniw rady z punktu 

widzenia zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami Rady Rodziców 

b) dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności finansowo-gospodarczej  

 Rady w zakresie zgodności z  zasadami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości rady 

rodziców 

c) dokonywanie dodatkowych kontroli działalności rady na żądanie dyrektora szkoły,  

Rady Rodziców lub organu prowadzącego szkołę, 

d) składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami 

pokontrolnymi. 

 

§17 

Członkowie rady Rodziców potwierdzają swój udział w posiedzeniach i innych pracach Rady 

podpisem na liście obecności. 

§18 

Rada Rodziców uchwala regulamin w głosowaniu jawnym większością głosów. 

 

§19 

Wszyscy członkowie Rady Rodziców sprawują swoje funkcje społecznie. 
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Kompetencje  Rady Rodziców 

§20 

 

1.uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego  

szkoły i programu profilaktyki (art.54 ust. 2 pkt 1 u.s.o.), 

2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły  (art. 54 ust. 2 pkt 2 u.s.o.), 

3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 

(art. 54 ust. 2 pkt 3 u.s.o.), 

4. opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne 

organizacje (art. 56 ust. 2 u.s.o.), 

5. udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 

szkoły (art. 36a ust. 6 u.s.o.), 

6. wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 51 ust. 9 u.s.o. ), 

7. wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły (art. 64a u.s.o.), 

8.wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego 

i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust. 6,7 KN), 

9.wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeżeniem ust. 13), 

10.opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego  (§ 3 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego), 

11.możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43 ust. 7 rozporządzenia w       

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach), 

12.udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku 

stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 19 ust. 4 pkt 2 lit. G 

rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania...), 

13.opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

(§ 5 ust.1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego), 

14.wnioskowanie, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie szkole 

lub placówce przez organ prowadzący imienia (np. § 1 ust. 4 zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, np. § 1 ust. 2 zał. nr. 3 do 

rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych), 

15.udział w badaniach związanych z prowadzaną w szkole ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną 

(procedury ewaluacji). 

§21 

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 54 ust. 1 u.s.o.) 

 

Postanowienia końcowe 

§22 

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w trybie uchwały Rady 

Rodziców.  
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§23 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:  

 

RADA RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

im.A.Mickiewicza w Krzeszowicach 

32-065 Krzeszowice, ul. Długa 22 

tel. 12 257 92 40 

 

§ 24  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Radę.  

 

§ 25 

Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.  

 

      

 

 Przewodniczący Rady Rodziców 


