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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
 Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach 

Rozdział I 

Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 

§1 

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 

3. Celem działalności rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz 
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 
szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie. 

4. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego; 
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki 

szkoły; 
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

5. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy: 
1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora; 
2) możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny  
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
5) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia na terenie 

szkoły jednolitego stroju; 
6) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
7) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły; 
8) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
9) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu; 
10) wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy; 
11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania; 
12) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 
13) ustalenie innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni 
w wyznaczone soboty; 

14) opiniowanie organizacji form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć  
wychowania fizycznego. 
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6. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności: 
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej 

szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy; 
3) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 
4) udzielanie pomocy społeczności uczniowskiej oraz organizacjom działającym  

w szkole; 
5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury 

pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 
 

Rozdział II 

Organizacja działania rady rodziców reprezentującej ogół rodziców. 

§2 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie 
rodziców danej klasy. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców", składającą się  
z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika  
i sekretarza. 

3. W skład rady rodziców szkoły wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału 
szkolnego (jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic), wybrany w tajnych wyborach 
przez rodziców uczniów danego oddziału.  

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 
szkolnym. 

5. Rada rodziców szkoły wybiera spośród siebie:   
1) prezydium /zarząd/ rady rodziców;  
2) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców. 

6. Prezydium rady rodziców składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 
sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. 

7. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają 
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu. 

 

Rozdział III 

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne. 

§3 

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 każdorazowo 
sekretarz organu lub przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów rady rodziców szkoły. 
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Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za księgę 
protokołów rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz 
prezydium rady. 
 

Rozdział IV 

Wybory do organów rady rodziców. 

§4 

1. Wybory do klasowej rady rodziców, prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej 
odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

2. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 
posiedzeniu. 

 

Rozdział V 

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów. 

§5 

1. Zebranie  rady rodziców może być zwoływane przez jej prezydium, nie rzadziej niż raz 
w roku szkolnym. 

2. Zebranie rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek 
klasowych rad rodziców lub rady pedagogicznej - złożony do prezydium rady. 

§6 

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w roku. W posiedzeniu może 
brać udział dyrektor szkoły i członkowie rady pedagogicznej. 

2. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane. 

§ 7 

1. Komisja rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium 
rady rodziców, rady rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie 
mniej niż 3 osoby lub na wniosek dyrektora szkoły. Ustalenia i wnioski komisji 
rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane radzie 
rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. 

§8 

1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, 
klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.  
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Rozdział VI 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców. 

§ 9 

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  
z następujących źródeł :  
1) z dobrowolnych składek rodziców; 
2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się 

prezydium rady; 
3) z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców  

i mieszkańców środowiska szkoły; 
4) z działalności gospodarczej. 

§ 10 

1. Wysokość składki rodziców zależy od zdeklarowania jej przez każdego z rodziców na 
początku każdego roku szkolnego. 

§11 

1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza 
wydatków rady rodziców na rok szkolny...", zatwierdzonego każdorazowo przez 
prezydium rady rodziców. 

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z załączonym 
„Ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców". 

 

Rozdział VII 

Obsługa księgowo- rachunkowa środków finansowych rady rodziców. 

§ 12 

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia 
księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy, zgodnie  
z zatwierdzonym preliminarzem prezydium rady rodziców wybiera skarbnika do 
prowadzenia społecznie w/w prac.  

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  
w celu przechowania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat  
i przelewów. 

§ 13 

1. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców jak i członkowie 
komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, 
jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać (w uzasadnionym 
przypadku). 
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§ 14 

1. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

„RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Wawrzeńczycach” 

 

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW 

I. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców 

  odbywa się następująco: 

§1 

1. Całość środków ze składki rodzicielskiej jest przekazana do dyspozycji prezydium 
rady rodziców. 

§2 

1. Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki 
rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele: 
1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień 

Patrona, festyn sportowo- rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu, finały 
szkolne konkursów przedmiotowych i innych; 

2) sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 
3) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów; 
4) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego. 

 

II. Wydatkowanie środków rady rodziców, pochodzących z innych źródeł niż 
składka rodzicielska. 

§3 

1. Środki te mogą być wydatkowane na: 
1) dofinansowanie celów wymienionych w §2; 
2) dofinansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej pracowni 

lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w odpowiednią aparaturę, 
renowację urządzeń sportowo- rekreacyjnych itp.; 

3) przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia 
określonej formy działalności gospodarczej. 

§4 

1. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od 
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. 

 


