
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PRZYŁ ĘKACH 

Regulamin ustala cele i zadania, organizację działania uchwał i zasady przeprowadzania 
wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 

1) Ustawa z dnia  7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 
Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292). 

2) Statut Szkoły Podstawowej w Przyłękach.  
  

Rozdział I 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1 

1) W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Przyłękach” ; 

2) Rada Rodziców jest organem szkolnym. 

 
§ 2 

1) Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, naleŜy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w 
Przyłękach; 

2) Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, naleŜy przez to rozumieć ogół rodziców 
uczniów szkoły; 

3) Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, naleŜy przez to rozumieć odpowiednio: 
− dyrektora szkoły, 
− Radę Pedagogiczną; 

− Samorząd Uczniowski. 

Rozdział II 
Cele i zadania Rady Rodziców 

 
§ 3 

1) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a takŜe 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: 



− pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 
celów i zadań szkoły, 

− gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a takŜe ustalanie 
zasad uŜytkowania tych funduszy, 

− zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

• znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, 
uzyskania w kaŜdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego 
postępów lub trudności, 

• znajomość regulaminów szkolnych,  
• uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
• wyraŜania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 
• określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,  
• RR opiniuje statut i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. 

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

5) Do kompetencji Rady Rodziców naleŜy:  
1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

• programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 
nauczycieli, 

• 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 programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  
lub wychowania szkoły 

3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
 

Rozdział III 
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 

 
§ 4 

1) Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest Rada Rodziców. 
2)  W skład Rady Rodziców wchodzą: 

− po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez 
zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

− dyrektor szkoły; 
− wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład rady oddziałowej. 

3) Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie: 
− prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady 

Rodziców oraz, 
− komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

4) NajwyŜszą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. 
5) Prezydium Rady Rodziców moŜe tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród 

swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób 
współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych 
zadań. 

6) Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca. 



 
§ 5 

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 
30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 6. 

 
§ 6 

Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.  
 

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

 
§ 7 

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 kaŜdorazowo sekretarz 
organu lub przewodniczący. 

3) Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w 
Przyłękach. Za protokolarz i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz 
prezydium rady. 

4) Walne zgromadzenie rodziców upowaŜnia prezydium Rady Rodziców do podejmowania 
decyzji w imieniu ogółu rodziców. 

5) Walne zgromadzenie upowaŜnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania 
środkami finansowymi. 
 

Rozdział  V 
Zasady  gromadzenia  i  wydatkowania  funduszy  rady  rodziców 

  
§ 8 

1) Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  
z następujących źródeł: 
− ze składek rodziców, 

− z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funkcji, 
− z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, 

− z innych źródeł. 
 

§ 9 

1) Wysokość składek rodziców ustala się na początku kaŜdego roku szkolnego. Propozycje 
wysokości składki przedstawia dla całej szkoły zarząd Rady Rodziców. Ustalona 
wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez kaŜdego 
z rodziców. 

2) Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, klasowa rada rodziców 
moŜe wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. Oddziałowa rada 
rodziców moŜe tez całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których 
sytuacja materialna jest bardzo trudna.  

  
 



§ 10 

1) Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza 
wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzanego kaŜdorazowo przez zarząd Rady Rodziców. 

2) Roczny preliminarz wydatków nie moŜe być sprzeczny z niŜej zamieszczonym ramowym 
preliminarzem Rady Rodziców. 

  
„RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW ” 

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez przekazanie 
środków do dyspozycji zarządu Rady Rodziców. 

B. Środki pochodzące z innych źródeł niŜ składka rodzicielska mogą być wydatkowane na: 
− finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, 

renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp., 
− lokowanie środków w celu pomnoŜenia na korzystnych kontach terminowych, 
− inne. 

C. Sposób wydatkowania  środków Rady Rodziców moŜe być w części zaleŜny od Ŝyczeń czy 
wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim 
przypadku zarząd Rady Rodziców nie moŜe wydatkować środków na inne cele, bez 
uzyskania zgody ofiarodawców. 

 
Rozdział  VI 

Postanowienia końcowe 
  

§ 11 

1) W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców 
na swoje zebrania plenarne moŜe kierownictwo pozostałych organów szkoły. 

2) Rada Rodziców poprzez róŜne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień 
ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym 
regulaminie. 

3) W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej 
pracowników, a takŜe przez Radę Pedagogiczną – zarząd Rady Rodziców moŜe wnieść 
zaŜalenie do organu prowadzącego szkołę. 

                                                        
§ 12 

Członkowie oddziałowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji 
rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które 
dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały 
według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu. 
  

§ 13 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłuŜną o treści „Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach” . 
 


