
Regulamin Rady Rodziców 

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smołdzinie 

Niniejszy regulamin określa organizację oraz zasady działalności Rady Rodziców w oparciu o 

art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 ze zm., ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 roku., Nr 80, poz. 

542), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie 

ramowych statutów szkół publicznych oraz statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Smołdzinie. 

  

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, zwana dalej "Radą" reprezentuje 

ogół rodziców uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola w kontaktach z 

Dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem i Parlamentem Uczniowskim. 

2. Rada reprezentuje ogół rodziców w kontaktach z instytucjami pozaszkolnymi, 

organami nadzorującymi placówkę i Radami Rodziców z innych szkół. 

3. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, 

statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 

4. Przedstawiciele Rady Rodziców swoje funkcje pełnią społecznie. 

 

 

§ 2 

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Zespole. 

2. Kadencja Rady trwa rok szkolny. 

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie 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 

Rada Rodziców jest organizacją, której celem jest: 

1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły i przedszkola oraz podejmowanie działań 

zmierzających do realizacji i doskonalenia statutowych zadań placówki oświatowej. 

2. Zapewnienie współpracy rodziców z zespołem w doskonaleniu organizacji nauczania, 

pracy wychowawczej i opiekuńczej w placówce i środowisku. 

3. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy placówce. 

4. Prezentowanie wobec dyrekcji i rady pedagogicznej opinii i wniosków dotyczących 

wszystkich istotnych spraw zespołu. 

5. Wspieranie wykonywania zadań statutowych placówki funduszami Rady Rodziców. 

 

 

§ 4 

1.Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w § 3 i do nich należą: 

1. pomoc w wypracowaniu perspektywicznego programu placówki, jej bazy i 

wyposażenia. 

2. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły. 

3. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom 

młodzieżowym działającym w placówce. 

4. organizacja prac użytecznych rodziców na rzecz ZSP w Smołdzinie. 

5. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ich 

wydatkowanie zgodnie z potrzebami placówki i uczniów. 

6. dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas szkolnych i grup przedszkolnych oraz 

innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań dzieci. 

7. współudział i organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia wychowanków. 

8. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej 

uczniów. 



9. udzielanie pomocy materialnej w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii, 

wakacji i w okresie śródrocznym. 

10. opracowywanie i uchwalanie planów finansowych dochodów i wydatków na dany rok 

szkolny. 

11. określanie minimalnej składki rodziców na rzecz Rady w porozumieniu z Radami 

Oddziałowymi. Minimalna wysokość składki zostaje uchwalona na zebraniu ogólnym 

rodziców. 

2.Rada Rodziców wspiera rozwój uczniów działając na rzecz Placówki. 

 

 

§ 5 

Zadaniem Rady Oddziałowej rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie danej 

klasy, a przede wszystkim: 

1. wyłonienie wśród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej – przewodniczącego, 

sekretarza, skarbnika. 

2. dostosowanie zadań zawartych w § 4 do konkretnych potrzeb klasy i uczniów, 

wyrażanych przez rodziców, uczniów i wychowawców. 

3. angażowanie rodziców do pomocy w wykonywaniu zadań Rady Oddziałowej. 

4. współdziałanie z przewodniczącym i prezydium Rady Rodziców. 

 

 

 

 

  

ROZDZIAŁ II 

Wybory do Rady 

 

 

§ 6 

Przyjmuje się szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie określony w §7. 

 

 

 



§ 7 

1. Rodzice uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wybierają swoich przedstawicieli 

w radach oddziałowych w sposób następujący: 

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Smołdzinie zwoływane są we wrześniu zebrania rodziców zespołu. 

2. Na zebraniach rodzice każdego oddziału wybierają rady oddziałowe składające 

się z trojga rodziców uczniów danego oddziału : przewodniczący, zastępca i 

skarbnik rady oddziałowej – tzw. komitetu rodzicielskiego. 

3. W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia danego oddziału 

reprezentuje jeden rodzic /opiekun prawny/. 

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

          rady oddziałowej i jej przewodniczy. 

     3) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy: 

1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej 

2. nadzorowanie przebiegu głosowania 

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

kandydatem do rady oddziałowej. 

4. ogłoszenie wyników głosowania. 

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

pierwsze zebranie. 

     5) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

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

      trzech. 

     6) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę. 

     7) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 

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

     9) Wyborca zapisuje imię i nazwisko kandydata, na którego głosuje. 

    10) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca 

     wskazał jednego kandydata. 

     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. 

Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu. 

2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez 

wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych 

członków rady oddziałowej w obecności rodziców. 



3. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady 

oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie 

Rodziców. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują 

swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy 

członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy 

Dyrektorowi Szkoły. 

4. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, oraz oświadczenie, o którym mowa w 

ust.3,wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje 

zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców. 

5. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 25 września. 

6. 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. 

 

 

§ 8 

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie 

pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Władze Rady 

 

§ 9 

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika. 

 

§ 10 

  

1. Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia 

Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 

2.  Zastępca przewodniczącego Rady 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 gromadzonym przez 

Radę. 

  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Posiedzenia Rady 

 

§ 11 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, 

co najmniej 4 razy w roku szkolnym. 

2.  Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje 

przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem 

posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może 

zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu. 

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 

składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu i 

Parlamentu Uczniowskiego. 

 

 

§ 12 

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Porządek 

obrad przedstawiany jest na początku posiedzenia. 

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego. 

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile informacja o spotkaniu podana została do 

wiadomości rodziców w formie ustalonej przez szkołę i uczestniczyła w niej, co 

najmniej połowa składu Rady. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, gdy członek Rady nie może uczestniczyć w spotkaniu, 

wyznaczona zostaje przez niego osoba zastępująca należąca do rady oddziałowej. 

  

 

 



§ 13 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na 

następnym posiedzeniu Rady. 

  

 

 

ROZDZIAŁ V 

Podejmowanie uchwał 

 

§ 14 

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

2. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne 

gdy dotyczą one spraw personalnych (np. opinii o pracy nauczycieli w związku z 

uzyskiwaniem przez nich stopni awansu zawodowego, opinii o pracy dyrektora i 

innych osób na stanowiskach kierowniczych). Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli 

zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. 

 

§ 15 

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

 

§ 16 

Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły 

zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w 

sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Prawa i obowiązki członków Rady 

 

 



§ 17 

1.    Członkowie Rady mają prawo: 

a) dostępu do wszystkich dokumentów prawa wewnątrzszkolnego w uzasadnionych 

sytuacjach do innych dokumentów poza 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 

a) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady 

b)gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny. 

c) dokonania demokratycznego, tajnego wyboru do Rady Rodziców, 

d) działania w sposób sprawny, operatywny, przejrzysty, dopasowany do realiów zespołu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Uprawnienia Rady Rodziców 

 

§18 

Rada Rodziców ma prawo do: 

1. suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. 

2. występowania do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach 

związanych: 

- z jakością nauczania, 

- z wychowaniem dzieci, 

- z finansami szkoły, 

- z bezpieczeństwem. 

c) przedstawiać swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego za okres stażu. 

d) wyrażenia opinii o działalności w szkole stowarzyszeń lub organizacji pozaszkolnych. 

 

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

Kompetencje Rady Rodziców 

 

§ 19 

1. Rada uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

- Program wychowawczy 

- Program profilaktyki 

2. Rada opiniuje: 

- Szkolny zestaw programów nauczania 

- Szkolny zestaw podręczników 

- Projekt planu finansowego 

3. Rada zapoznaje się z: 

- planem nadzoru pedagogicznego 

- informacją o realizacji planu nadzoru 

5. Realizuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania. 

6. Rada może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela 

7. Rada reprezentuje rodziców w składzie komisji konkursowej powoływanej w celu 

przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu. Przedstawicielami są przewodniczący i 

jego zastępca, przy pozytywnej opinii pozostałych członków Rady. 

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

 porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust. 1, 

programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu 

uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

9. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Rada podejmuje decyzję o obowiązku noszenia 

jednolitego stroju szkolnego oraz jego wzorze. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady 

 

§ 20 



Rada Rodziców prowadzi swą działalność finansową w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 15.01.1991r. w sprawie prowadzenia rachunkowości (Dz.U. Nr 10, poz. 35). 

  

§ 21 

1. Rada Rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania 

statutowej działalności szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą. 

2. Źródła środków finansowych gromadzonych przez Radę Rodziców: 

-    ze składek rodziców, 

-    z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, 

-    z dochodów z imprez organizowanych przez Radę Rodziców, 

-    z innych źródeł. 

 

 

§ 22 

Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje 

wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Rada Rodziców. Ustalona wysokość składki 

podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. 

  

§ 23 

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie"Preliminarza wydatków 

Rady Rodziców", zatwierdzonego każdorazowo przez Radę. 

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

preliminarzem Rady Rodziców. 

  

RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW przewiduje: 

A.    Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się poprzez 

przekazanie środków do dyspozycji Rady Rodziców, która może wydatkować środki 

wyłącznie na: 

-    pomoc materialną dla dzieci, 

-    dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, 

-    nagrody rzeczowe dla uczniów, 

-    wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem statutowej działalności Rady 

Rodziców, w tym księgowości i rachunkowości. 

B.  Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka 

rodzicielska. 

-    finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, 



renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp., 

-    inne działania sprzyjające realizacji statutowych zadań szkoły. 

C.  Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy 

wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim 

przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody 

ofiarodawców. 

  

§ 24 

1. W celu dokonywania kontroli działalności finansowo-gospodarczej powołuje się 

komisję rewizyjną. W skład komisji wchodzi troje przedstawicieli Rady Rodziców w 

trybie tajnym. 

2. Komisja dokonuje kontroli raz w roku. 

3. Na żądanie Rady Rodziców i Dyrektora szkoły komisja może dokonywać kontroli 

działalności Rad Oddziałowych. 

4. Informacje z przeprowadzonych kontroli przekazywane są na najbliższym 

zebraniu ogólnym rodziców. 

 

 

  

ROZDZIAŁ VIII 

  

Obsługa rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 

  

§ 25 

1. Rada Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad 

dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców. Rada Rodziców rozlicza się 

z powierzonych mu środków finansowych przed zebraniem ogólnym rodziców. 

Sprawozdanie ze swojej działalności Rada Rodziców składa raz w roku do 30 

września za poprzedni rok szkolny. 

2. Rada zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

3. Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w danym roku szkolnym, 

pozostawione będą na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Rady Rodziców, 



do wykorzystania w następnym roku szkolnym. 

  

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

  

§ 26 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada 

Rodziców na swoje zebrania plenarne może zapraszać dyrektora szkoły. 

2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację 

uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w 

niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej 

pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - przewodniczący Rady Rodziców 

może wnieść zażalenie zgodnie z procedurą ustaloną w statucie, dotyczącą 

rozstrzygania sporów między organami szkoły. 

  

 

§27 

1. Odwołanie członków Rady Rodziców może nastąpić w drodze głosowania rodziców 

danego oddziału przy obecności co najmniej 2/3 zebranych 

2. W przypadku rezygnacji członka Rady zwoływane jest zebranie rodziców danego 

oddziału i przeprowadzane są wybory uzupełniające według przyjętych zasad. 

  

 

§28 

1. Zmiana i nowelizacja regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla 

jego uchwalenia. 

2. Nowelizacja może polegać na uchwaleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych 

przepisów. 

3. Uchwała nowelizująca wymienione uchylenie, zmieniane lub uzupełniane przepisy, 

podając zarazem nową treść przepisów. 



4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza 

w formie obwieszczenia, tekst jednolity regulaminu. 

  

 

§ 29 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści "Rada Rodziców przy Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Smołdzinie ". 

  

 

§ 30 

Rada podejmuje decyzje obowiązujące w roku szkolnym pokrywającym się z kadencją Rady i 

w następnych, jeśli kolejne Rady ich nie uchylą. 

 

§ 31 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, podpisuje go przewodniczący Rady 

Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smołdzinie. 

  

§ 32 

Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 23 kwietnia 2013 r. 

 

§ 33 

Traci moc regulamin z dnia 03 września 2007 roku. 

 

  

Smołdzino, dnia 23. 04. 2013                                     Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

 

                                                  Uchwała Nr 6/2013 

 


