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ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (z późn. zmianami), statutu szkoły oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. W  skład  Rady  Rodziców  wchodzi  po  jednym  przedstawicielu  rad 
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 
uczniów danego oddziału. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów 
w szkole.

2. Kadencja Rady trwa jeden rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie trwania kadencji ze składu 

Rady  ubędzie  więcej  niż  1/3  członków,  dopuszcza  się  zorganizowanie 
wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada 
w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3.

1. Celem  Rady  Rodziców  jest  reprezentowanie  ogółu  rodziców  uczniów 
szkoły  oraz  podejmowanie  działań  zmierzających  do  doskonalenia 
statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów 
szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej 
funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz   
      wspomagania realizacji zadań szkoły;
b)   pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla wspierania 
      działalności statutowej szkoły; 
c)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 



3

      wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 
      o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 
      przez nauczycieli;
d)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu  
     profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
     potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania 
    o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli       
     i rodziców;
e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności    
     kształcenia lub wychowania szkoły;
f)  opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego 
     zestawu podręczników;
g)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora  
      szkoły.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, 
organu  prowadzącego  szkołę  oraz  organu  sprawującego  nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 
ROZDZIAŁ III

Organizacja działania Rady Rodziców

§ 4.

1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie 
rodziców klasy.

2. Zebranie  rodziców  klasy  wybiera  spośród  siebie  „radę  oddziałową” 
składającą się z trzech osób.

3. Przewodniczący rad oddziałowych tworzą Radę Rodziców szkoły.

§ 5.

1. Rada  Rodziców  na  pierwszym  posiedzeniu  wybiera  spośród  siebie 
przewodniczącego  Rady,  zastępcę  przewodniczącego,  sekretarza 
i skarbnika.

2. Rada  wybiera  ze  swojego  grona  Komisję  Rewizyjną  składającą  się 
z  trzech  osób.  Komisja  Rewizyjna  wybiera  spośród  siebie 
przewodniczącego Komisji.
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§ 6.

1. Przewodniczący  Rady  organizuje  prace  Rady,  zwołuje  i  prowadzi 
posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca  przewodniczącego  Rady  udziela  pomocy  przewodniczącemu 
w  wykonywaniu  obowiązków  oraz  przejmuje  obowiązki 
przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i  protokołowanie jej 
posiedzeń.

4. Skarbnik  Rady  odpowiada  za  prawidłową  gospodarkę  funduszem 
zgromadzonym przez Radę.

§ 7.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
a) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców;
b) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 8. 

Rada Rodziców składa  coroczne sprawozdania  ogółowi rodziców wraz 
z wnioskami pokontrolnymi.

§ 9.

1. Posiedzenia  Rady  rodziców  zwołuje  przewodniczący  Rady  na  swój 
wniosek lub z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, 
Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor 
szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub 
na wniosek Rady.

3. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

§ 10.

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy  obecności  co  najmniej  połowy  regulaminowego  składu  Rady, 
w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, 
głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku 
szkolnym.
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4. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie, jak uchwały.

§ 11.

1. Posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  odbywają  się  przynajmniej  jeden  raz 
w  roku  przed  terminem wrześniowego  zebrania  wyborczego  rodziców 
szkoły. Komisja Rewizyjna może zbierać się także w dowolnym czasie 
z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców lub rady oddziałowej. 

2. Zebrania  rad  oddziałowych odbywają się  z  inicjatywy członków danej 
rady oddziałowej oraz na wniosek rodziców klasy lub wychowawcy klasy. 

ROZDZIAŁ IV

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców

§ 12.

1. Wybory  do  Rad  Oddziałowych  oraz  przedstawiciela  Rady  Rodziców 
przeprowadza  się  we  wrześniu  na  pierwszym  zebraniu  rodziców 
w każdym roku szkolnym w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

2. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe 
składające się z trojga rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Kandydować mogą tylko rodzice obecni na zebraniu wyborczym.
5. Tajne  wybory  odbywają  się  przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów 

zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być 
mniejsza niż trzech.

6. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
7. Za  wybranych  do  rady  oddziałowej  uważa  się  trzech  pierwszych 

kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
8. W  przypadku  równej  liczby  głosów  otrzymanych  przez  kandydatów, 

o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga 
kolejna tura wyborów przeprowadzona na tym samym zebraniu.

9. Osoba wybrana do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
10.Przebieg wyborów jest protokołowany.
11.Osoba wybrana do rady oddziałowej,  która uzyskała największą liczbę 

głosów obejmuje funkcję przewodniczącego i jest przedstawicielem rady 
oddziałowej w Radzie Rodziców. 

12.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez członków rady 
oddziałowej,  o  tym,  który  z  nich  obejmie  funkcję  przewodniczącego 
rozstrzyga  kolejna  tura  wyborów  przeprowadzona  na  tym  samym 
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zebraniu.
13.Nowo  wybrana  Rada  Rodziców  zbiera  się  w  wyznaczonym  przez 

Dyrektora  Szkoły terminie,  nie  później  niż  do 15 października danego 
roku szkolnego. 

14.Na  pierwszym  posiedzeniu  członkowie  Rady  Rodziców  wybierają 
w  głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Rodziców. 

15.Pierwszemu posiedzeniu Rady Rodziców przewodniczy Dyrektor Szkoły 
do chwili powołania Przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 13.

     Szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców reguluje uchwała Rady.

§ 14.

Rada  Rodziców  przyjmuje  Regulamin  swojej  działalności,  który 
przewodniczący Rady przedkłada Dyrektorowi Szkoły do dnia 31 października 
danego roku. 

§ 15.

Obwieszczenie  wyników  wyborów  ogółowi  rodziców  należy  do 
obowiązków Dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 16.

1. Członkowie Rady mają prawo do:
a)   dostępu do wszystkich informacji  i  dokumentów związanych 
z  organizacją  i  przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczego,  poza  informacjami  i  dokumentami  uznanymi  za 
poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
b)    wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
c)   głosowania  na  równych  prawach  we  wszystkich  decyzjach 
podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie  Rady  mają  obowiązek  aktywnego  uczestniczenia 
w posiedzeniach i pracach Rady. 
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ROZDZIAŁ VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 17.

1. Rada  Rodziców  może  gromadzić  fundusze  na  wspieranie  działalności 
statutowej szkoły z następujących źródeł:

a)  ze składek rodziców,
b)  z darowizn osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
c)  z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
d)  z innych źródeł.

2. Wysokość  składki  rodziców  ustala  się  na  zebraniu  rodziców  szkoły. 
Propozycję wysokości składki przedstawia Rada Rodziców. Przyjmuje się 
zasadę,  że  rodzice  płacą  jedną  składkę  bez  względu  na  liczbę  dzieci 
uczęszczających do szkoły. 

3. Wnoszenie składki przez rodziców jest całkowicie dobrowolne.

§ 18.

1. Środkami  Rady  Rodziców  dysponują  dwie  osoby  upoważnione  przez 
Radę: przewodniczący i skarbnik.

2. Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
a)  Dyrektor,
b)  Rada Pedagogiczna,
c)  Samorząd Uczniowski.

§ 19.

Środki  pochodzące  ze  składki  wnoszonej  przez  rodziców  mogą  być 
przeznaczone wyłącznie na następujące cele:

a)  pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin w postaci 
               sfinansowania dożywiania lub zakupu podręczników;

b)  dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych dla uczniów: choinka, 
     Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego, finały szkolne konkursów 
     przedmiotowych, sportowych, artystycznych itp.;
c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów 
    artystycznych, sportowych;
d) zakup książek i pomocy naukowych.
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§ 19.

Dokumentację  finansową  funduszu  Rady  Rodziców prowadzi  skarbnik 
Rady.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Członkowie  Rady  Rodziców  oraz  Komisji  Rewizyjnej  mogą  być 
odwołani  ze  swych  funkcji  przed  upływem  kadencji  na  wniosek  co 
najmniej 1/3 ogółu rodziców szkoły.  Głosowanie w sprawie odwołania 
odbywa się w trybie tajnym podczas zebrania ogółu rodziców.

2. Członkowie rady oddziałowej mogą być odwołani ze swych funkcji przed 
upływem kadencji  na  wniosek  co  najmniej  1/3  ogółu  rodziców klasy. 
Głosowanie w sprawie odwołania odbywa się w trybie tajnym podczas 
zebrania rodziców klasy.

   
§ 21.

W  sprawach  spornych  dotyczących  respektowania  uprawnień  Rady 
Rodziców przez inne organy szkoły oraz nieudzielenia odpowiedzi na złożone 
zażalenia  Rada  Rodziców może  wystąpić  o  rozstrzygnięcie  sporu  do  organu 
prowadzącego szkołę.

§ 22.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych.

§ 23.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


