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Regulamin Rady Rodziców Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych 

 

Opracowano na podstawie  Art. 83. 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 59).  

 

I. Nazwa reprezentacji rodziców. 

 

§ 1 

 

1.  Rada Rodziców Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

3. W skład rad rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Wybory do Rad Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

w każdym roku szkolnym. 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców 

 

§ 2 

 

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 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. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo--

profilaktycznego szkoły 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo--

profilaktycznego szkoły, program ten program ten ustala dyrektor szkoły  

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez 

dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

 



III. Organizacja i działania ogółu Rady Rodziców 

 

§3 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie 

rodziców klasy. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie ,,klasową radę rodziców” składającą się  

z trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego skarbnika  

i sekretarza. 

3. Przedstawiciele klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły.  

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:   

1) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady 

rodziców,  

2) komisję rewizyjną jako organ kontrolny rodziców.  

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest 

zwoływane raz w czasie kadencji rady.  

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z sześciu członków tak, aby można było 

wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika 

oraz dwóch członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na 

swym pierwszym posiedzeniu. 

7. Komisja rewizyjna składa się, z co najmniej trzech osób. Co najmniej jeden członek 

komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa 

finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają 

przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.  

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze 

spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców 

 i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako eksperymentów)  

dla wykonania określonych zadań.  

9. Prezydium Rady Rodziców typuje przedstawicieli do pracy w komisjach 

konkursowych w tym do komisji konkursowej na dyrektora szkoły. 

 

§ 4 

 

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok. Początek i koniec trwania kadencji 

wyznacza termin zebrania o jakim mowa  w § 7 ust. 3 

 

§ 5 

 

1. Członkowie klasowych rad rodziców (i jednocześnie rady szkoły) , których dzieci 

opuściły szkołę w środku kadencji rad - zostają zastąpieni przez członków klasowych 

rad rodziców z klas nowozorganizowanych.  

 

 

 



IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne    

 

§ 6 

 

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

połowy regulaminowego składu danego organu.  

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz forum ustala każdorazowo 

sekretarz organu 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. 

 

V. Wybory do organów Rady Rodziców 

                                                        § 7 

 

1. Wybory zarówno do Rad Klasowych jak i przedstawiciela Rady Rodziców 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

2. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób 

następujący: 

1) W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły zwoływane są we wrześniu danego 

roku      szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.  

2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające 

się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.  

3) W wyborach, o których mowa w pkt.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom 

rady oddziałowej i jej przewodniczy.  

5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:  

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej  

b) przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania  

c) nadzorowanie przebiegu głosowania  

d) obliczenie głosów, przy pomocy jednego z rodziców. Rodzic ten nie może być 

kandydatem do rady oddziałowej. 

e) ogłoszenie wyników głosowania.  

6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na 

pierwsze zebranie.  

7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

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

8) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.  

9) Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata  

10) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 

11) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy 

uzyskali największe liczby głosów.  

12) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu  

z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. 



13) Osoba wybrana do rady klasowej musi wyrazić na to zgodę.  

14) Przebieg wyborów, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub 

jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę.  

15) Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego, 

który będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. Informacja  

 o osobie będącej przedstawicielem Rady Klasowej jest zamieszczona w protokole. 

16) Protokół z wyborów do rad oddziałowych wychowawca danej klasy przekazuje 

Dyrektorowi Szkoły, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły 

Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 15 

października danego roku 

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 

5. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu  

do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona 

przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad. 

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo 

wyborczego Rady Rodziców:  

1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów, jak: komisja 

regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory są jawne 

2) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym 

3) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) 

absolutorium ustępującemu organowi  

4) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki 

5) ewentualne wystąpienie zaproszonych gości – przedstawicieli innych organów 

szkoły lub organizacji 

6) plenarna dyskusja programowa  

7) uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady 

Rodziców  w następnej kadencji  

8) wybory nowych organów Rady Rodziców:  

a)  ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie 

prawomocności zebrania 

b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez 

Komisję Wyborczą 

c) głosowanie  

d) ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej  

9) wolne wnioski i głosy 

 

§ 8 

 

1. Inne plenarne posiedzenie rady rodziców przyjmuje taki sam porządek obrad jak  

w § 7 ust. 7 z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie 

komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski 

pokontrolne. 



 

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

 

§ 9 

 

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

niż raz w roku szkolnym.  

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie  

na wniosek klasowych rad rodziców, z co najmniej 50 % klas, na wniosek dyrektora 

szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły – złożony do prezydium rady.  

 

§ 10 

 

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.  

Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.  

2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady 

Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium. 

 

§ 11 

 

1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi 

posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej 

inicjatywy.  

2. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są 

przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców, 

oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. 

 

§ 12 

 

1. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, 

jak komisje problemowe czy zespoły robocze wynikają z potrzeby realizacji zadań, 

jakich się te zespoły podjęły. 

§ 13 

 

1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, 

klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie 

może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych. 

 

§ 14 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  

z następujących źródeł:  

1) ze składek rodziców  



2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się 

prezydium rady 

3) z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców  

i mieszkańców środowiska szkoły  

 

§ 15 

 

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

2. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.  

3. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez 

każdego z rodziców.  

4. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, 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.  

5. Obniżona składka lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. 

6. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy. 

 

§ 16 

 

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie ,,Preliminarza 

wydatków rady rodziców na rok szkolny” zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium 

Rady Rodziców.  

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym 

preliminarzem Rady Rodziców. 

 

VII Ramowy preliminarz Rady Rodziców 

§ 17 

 

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco: 

20 % środków zebranych przez rodziców danej klasy może być wykorzystane przez 

klasową Radę Rodziców, jeżeli wpłaty dokonało 90% rodziców. Decyzję o ich 

przeznaczeniu  i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia klasowa RR w porozumieniu  

z wychowawcą klasy.   

2. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki to:  

a) dofinansowanie imprez klasowych – loterie, biwaki  

b) upiększenie izby klasowej  

c) inne wydatki na rzecz klasy – programowe (bilety wstępu) 

 

 

 

 

 



§ 18 

 

1. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji 

prezydium Rady Rodziców. 

 

§ 19 

 

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

wyłącznie na następujące cele:  

1) Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania 

dożywiania, odzieży, podręczników  

2) Dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólno szklonym jak Piknik 

Rodzinny, festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu 

Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.  

3) Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań jak: recytatorskie, 

taneczne, muzyczne, informatyczne, UKS, itp.  

4) Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, 

sportowych, oraz nagrody pieniężne  

5) Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 20 % 

środków przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę  

6) Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości 

Rady Rodziców.  

 

§ 20 

 

1. Środki rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składki rodzicielskie mogą być 

wydatkowane na:  

1) Dofinansowanie celów ustalonych w pkt.3.  

2) Lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub  

w postaci zakupu akcji  

3) Inne ustalone przez Zarząd Rady  

4) Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń, 

czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady 

Rodziców. 

5) W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na 

inne cele, bez zgody ofiarodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Obsługa księgowa, rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 

 

§ 21 

 

1. Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do obsługi księgowo rachunkowej 

funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej 

użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. 

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

 

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 kierownictwo pozostałych organów szkoły.  

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

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2 niniejszego 

regulaminu. 

3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych 

jej pracowników, pracowników także przez radę pedagogiczną czy radę szkoły - 

prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy 

do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo 

oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego  

z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania 

wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - prezydium Rady Rodziców ma 

prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 23 

 

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.   

2. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. 

IV tego regulaminu. 

 

§ 24 

 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia w Łękach Górnych.  



 


