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Podstawa Prawna Regulaminu: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 

1669 z późn. zm.)  

2. Statut Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie 

 

 

Art. 1. Skład, kadencja i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców 

 

1. Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców poszczególnych oddziałów klas, dokonuje 

się tajnego wyboru trzech członków Rad klasowych.  Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice 

uczniów danej klasy. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.  

2. W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad klasowych wskazanym przez 

Zebranie klasowe. 

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. 

4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny. 

5. Członkowie Rady Rodziców reprezentują rodziców na spotkaniach organizowanych przez władze 

szkolne. 

6. Radę rodziców tworzą rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Integracyjnej w 

Jędrzychowie, którzy wyrazili akces do pracy w Radzie i pragną działać na rzecz społeczności szkolnej, 

a szczególnie uczniów szkoły. 

7. Przynależność do Rady Rodziców jest dobrowolna. 

 

Art. 2. Wewnętrzna struktura i tryb pracy Rady Rodziców 

 
1. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, w każdym roku szkolnym wybiera się: 

a) Prezydium, 

b) Komisję Rewizyjną. 

 

2. W skład Prezydium wchodzą: 

a) Przewodniczący, 

b) Z-ca Przewodniczącego (Sekretarz) 

c) Skarbnik 

 

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 

a) Przewodniczący 

b) Z-ca Przewodniczącego 

c) 1-3 członków Rady 

 

4. Dyrektor szkoły wyznacza spośród grona pedagogicznego, do współdziałania i kontaktów z Radą 

Rodziców, tzw. Opiekuna Rady Rodziców. 

5. Członkostwo w Radzie Rodziców wygasa w przypadku: 

1) ukończenia lub zmiany Szkoły przez ucznia,  

2) zrzeczenia się udziału w pracy Rady Rodziców w drodze pisemnego oświadczenia,  
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3) udzielenia votum nieufności przez 3/4członków Rady Rodziców,  

4) udzielenia votum nieufności przedstawicielowi klasy przez zebranie klasowe,  

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców, ogłasza się wybory uzupełniające 

 

Art. 3. Cele,  zadania i kompetencje Rady Rodziców 

 

1. Celem Rady Rodziców jest: 

1) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły, 

2) wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i 

dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia,  

3) aktywizowanie ogółu rodziców do czynnego udziału w życiu społecznym Szkoły, 

4) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły. 

 

2. Podstawowymi zadaniami Rady Rodziców są:  

1) Współudział w realizacji programu nauczania i programu wychowawczego oraz zadań opiekuńczych 

Szkoły.  

2) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, 

zwłaszcza na działalność edukacyjną i wychowawczo - opiekuńczą.  

3) Pomoc w doskonaleniu organizacji Szkoły oraz poprawie warunków jej pracy.  

4) Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami 

współpracującymi ze Szkołą.  

5) Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, działającemu w Szkole.  

6) Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 

zadań Szkoły. 

 

3. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 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 i rodziców. 

2) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 

5) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

poszczególnych oddziałów, 

6) opiniowania wyboru dni wolnych od zajęć dydaktycznych, którymi dysponuje dyrektor szkoły, 

7) wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 

 

Art. 4. Zasady pracy Rady Rodziców: 
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1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w semestrze.  

2.  Rada Rodziców podejmuje wiążące decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. 

3. Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej lub 

Samorządu Uczniowskiego szkoły. 

4. Rada Rodziców dysponuje funduszem pochodzącym ze składek dobrowolnych rodziców i z 

dochodów osiąganych przez Radę Rodziców.  

5. Rada Rodziców prowadzi dokumentację ogólną i dokumentację finansową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

6. Rada Rodziców składa sprawozdania ze swej działalności do wglądu zainteresowanych rodziców i 

organów kontrolnych co najmniej 1 raz w roku. 

1) W pierwszym zebraniu nowej Rady Rodziców uczestniczy Członek Prezydium ustępującej Rady 

Rodziców, który składa sprawozdanie podsumowujące jej działalność. 

2) Sprawozdanie powinno obejmować: 

- Podsumowanie i status prac Rady rodziców wg planu z wyszczególnieniem podjętych działań, które 

mają wpływ na bieżący rok szkolny (np. wybór ubezpieczenia) lub takich, które mogą lub powinny być 

kontunuowanie w roku bieżącym.  

- Rachunek wpływów i wydatków oraz aktualny stan konta, a także 

- Przekazanie dokumentacji i pieczątek. 

 

7. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców 

1) Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek: stałych 

członków Rady Rodziców, Dyrektora szkoły lub przedstawiciela rady pedagogicznej.  

2)Tematykę posiedzeń ustala organizator zebrania. W wyniku obrad Rada Rodziców formułuje wnioski 

lub podejmuje uchwały, które zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 1/2 członków stałych. 

3) Głosowanie Rady Rodziców jest tajne lub jawne; o formie decyduje większość zebranych. Prawo do 

głosu mają członkowie Rady Rodziców. Listę uczestników ustala każdorazowo sekretarz lub 

przewodniczący Rady Rodziców. 

4) Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz Rady Rodziców i jego 

prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców. 

 

Art. 5. Fundusze Rady Rodziców i ich wydatkowanie. 

 

1. W celu realizacji swoich zadań Rada Rodziców gromadzi fundusze. 

2. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł: 

1) z dobrowolnych  składek rodziców  

2) z wpłat osób fizycznych, instytucji, fundacji, organizacji,  

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły dla dzieci, rodziców 

lub mieszkańców środowiska, w którym Szkoła funkcjonuje,  

3. Środki finansowe zgromadzone w funduszu Rady mogą być przeznaczone na: 
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1) dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym, 

2) nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach, 

3) udzielanie jednorazowej pomocy finansowej lub rzeczowej uczniom Szkoły, których dotychczasowa 

trudna sytuacja materialna uległa gwałtownemu pogorszeniu w wyniku wyjątkowych wypadków 

losowych, 

4) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, 

 

5) koszty związane z działalnością Rady Rodziców, 

6) rozwój sportu, turystyki i rekreacji. 

 

4. Minimalną wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców ustala, na posiedzeniu rady, zasady gromadzenia środków finansowych. 

6. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości może obejmować: 

a) gromadzenie i przechowywanie środków finansowych w depozycie szkoły, lub 

b) gromadzenie i przechowywanie środków finansowych na koncie bankowym rady rodziców. 

7. Rada rodziców prowadzi dokumentację wpływów i wydatków środków finansowych ujmując zapisy 

zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. 

8. Wydatki dokumentowane są na podstawie dowodów księgowych (faktury, rachunki, paragony, noty) 

lub w uzasadnionych przypadkach, oświadczeń o dokonaniu wydatku. 

9. Dyspozycję w zakresie korzystania z konta Rady rodziców podpisują jej przedstawiciela, wyznaczeni 

stosowną uchwałą. 

10. Nadzór nad gospodarką finansową prowadzi Prezydium Rady Rodziców i dokonuje kontroli raz na 

semestr.  

 

Art. 6. Prawa Członka Rady rodziców 

Członek Rady Rodziców na prawo: 

1. Uczestniczyć w zebraniach Rady Klasy i zebraniach Ogólnych Rady Rodziców zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Rady. 

2. Wybierać i odwoływać wszystkich członków władz Rady i być wybierany do tych władz. 

3. Korzystać z zaplecza organizacyjnego, konsultacyjnego i pomocy szkoły. 

4. Występować z wnioskami i postulatami do władz szkoły. Być na bieżąco informowanym o 

wszystkich decyzjach i innych działaniach władz Rady 

5. Głosować w sprawie zgłoszenia wniosków, które mogą stać się uchwałami. 

 

Art. 7. Postanowienia końcowe. 

 

1. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie. 

2. W sprawach spornych przeprowadzane jest głosowanie. Decyzje podejmuje się wówczas zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 składu Rady. Decyzje sporne i niezgodne z 

przepisami może Dyrektor Szkoły zawiesić i przekazać do decyzji organowi nadzoru pedagogicznego. 

3. Niniejszy regulamin zatwierdza zebranie Rady. 
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4. Niniejszy regulamin Rady Rodziców może być zmieniony uchwałą Rady Rodziców, większością ¾ 

wszystkich członków Rady Rodziców. 
 


