
Regulamin Rady Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie im. Stefana 
Starzyńskiego

§1

1stPodstawa prawna działania Rady Szkoły lub placówki oraz Rady Rodziców:
− art. 80 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn zm.)

Kompetencje Rady Szkoły lub placówki oraz Rady Rodziców określa:
− ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
− ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. 

zm.)
− rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

2ndDo kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności: 
1) Uchwalenie i nowelizowanie statutu szkoły.
2) Odwoływanie się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu 

szkoły albo niektórych jego postanowień.
3) Wyrażanie opinii w sprawach:

a) powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ 
prowadzący szkołę,

b) przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,
c) powierzenia innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania 

tych stanowisk,
d) wniosków dotyczących odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
e) planu finansowego szkoły,
f) planu pracy szkoły,
g) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
h) związanych z przygotowywaniem oceny pracy dyrektora,
i) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
j) propozycji wskazujących formy realizacji czwartej godziny wychowania 

fizycznego,
k) wniosków o przyznanie uczniom stypendium ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania,
l) innych istotnych dla szkoły.

4) Występowanie do:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i 

dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela 
zatrudnionego 
w szkole - wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

b) dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do 
wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji 
zajęć pozalekcyjnych 
i przedmiotów nadobowiązkowych,

c) dyrektora o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej,
d) właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach 

określonych w Karcie Nauczyciela.
5) Przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków 

specjalnych szkoły.
6) Ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu szkoły.



7) Gromadzenie środków finansowych w celu zakupu pomocy dydaktycznych 
oraz modernizacji szkoły.

3rdRada Szkoły może przyjąć rolę mediatora w konfliktach między organami szkoły.

§2

1stKadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dniem 31 sierpnia.

2ndDopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu Rady Szkoły w 
przypadku:
1) Ustania stosunku pracy nauczyciela, ukończenia szkoły przez dziecko rodzica 

lub ukończenia szkoły przez ucznia.
2) Trzech kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady Szkoły 

na jej posiedzeniach.
3) Na wniosek własny członka Rady Szkoły.
4) W sytuacji wakatu członka Rada Szkoły podejmuje uchwałę o wstąpieniu na 

miejsce dotychczasowego członka kandydata, który w wyborach uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

5) W razie braku możliwości, o której mowa w podpunkcie 4), przeprowadza się 
wybory uzupełniające.

3rdWybory do Rady Szkoły przeprowadza się na początku roku szkolnego.

4thDotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji; 
nie dłużej jednak niż do grudnia.

5thPierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy 
przewodniczący Rady Szkoły. 

§3

1stW skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie członkowie społeczności szkolnej 
wybierani w następującym trybie: 
1) Nauczyciele: 3 członków Rady Pedagogicznej wybieranych w głosowaniu 

tajnym lub jawnym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spośród ogółu 
nauczycieli – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 
członków Rady Pedagogicznej. 

2) Rodzice: 3 rodziców wybieranych na posiedzeniu Rady Rodziców w 
głosowaniu tajnym lub jawnym – zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej 2/3 składu osobowego, spośród kandydatów głoszonych na 
zebraniach klasowych.

3) Uczniowie: 3 uczniów wybieranych na zebraniu Samorządu Uczniowskiego 
spośród delegatów zgłaszanych z poszczególnych klas w glosowaniu tajnym 
lub jawnym zwykłą większością głosów przy uczestnictwie co najmniej 2/3 
członków Samorządu Uczniowskiego. 

2ndPrzebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje sporządzony 
protokół oraz załączniki.

§4



Osoba kandydująca do Rady Szkoły powinna wyrazić na to zgodę.

§5

1stRada Szkoły wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz 
skarbnika, jeśli zdecyduje o gromadzeniu funduszu Rady Szkoły.

2ndWybory przewodniczącego Rady Szkoły odbywają się w głosowaniu tajnym. Za 
wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. W 
przypadku równej liczby głosów zarządza się ponowne wybory spośród 
kandydatów, którzy uzyskali równą ilość głosów. Wybór pozostałych osób 
funkcyjnych odbywa się w głosowaniu jawnym.

3rdPrzewodniczący organizuje pracę Rady Szkoły, kieruje jej posiedzeniami, 
podpisuje dokumenty i jest przedstawicielem Rady na zewnątrz.

4thW razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca.

5thPrzewodniczącego oraz zastępcę Rada Szkoły może odwołać w głosowaniu 
tajnym 
w obecności 2/3 członków. Prawo złożenia wniosku w tej sprawie przysługuje 
każdemu członkowi.

6thCzłonkowie Rady Szkoły oraz osoby uczestniczące w jej posiedzeniu są 
zobowiązane do nieujawniania spraw mogących naruszyć dobro osobiste 
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§6

1stPosiedzenia Rady Szkoły zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb.

2ndPosiedzenia Rady Szkoły mogą być również zwoływane w każdym czasie z 
inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków Rady oraz na wniosek 
innego organu szkoły.

3rdW posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział dyrektor szkoły oraz inne osoby 
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Szkoły.

4thW rozpatrywaniu wybranych spraw personalnych dotyczących nauczycieli oraz 
innych pracowników szkoły nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.

5thO terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady 
Szkoły 
w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem 
zebrania.

6thPosiedzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 5 osób.

§7

1stWszystkie uchwały w ramach uprawnień stanowiących, wnioskodawczych 
i opiniodawczych Rada podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej 5 członków. Wyjątek stanowią uchwały 



dotyczące spraw personalnych pracowników szkoły, podejmowane w głosowaniu 
tajnym.

2ndWszystkie uchwały Rady przekazywane są, po podpisaniu ich przez 
przewodniczącego Rady i wszystkich członków Prezydium, do wiadomości 
Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego.

§8

1stProtokół zebrania Rady Szkoły powinien zawierać: 
1) Numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał, jeżeli zostały takie 

podjęte.
2) Listę obecności członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z 

głosem doradczym – jeżeli taka sytuacja miała miejsce.
3) Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.
4) Streszczenie przebiegu obrad, wystąpień i dyskusji oraz przedmiot 

zgłoszonych 
i uchwalonych wniosków.

5) Podpisy przewodniczącego i protokolanta.
2ndProtokół zebrania udostępnia się członkom Rady Szkoły do wglądu, w dniu 

następnego zebrania. 
3rdKażdy członek Rady Szkoły ma prawo zapoznania się z treścią protokołu 

zebrania 
i zgłaszania przewodniczącemu uwag dotyczących treści protokołu.

§9

Rada Szkoły może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego 
dokumentu.

§10

Postanowienia końcowe

1stRegulamin Rady Szkoły wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2ndZmiany regulaminu Rady Szkoły mogą być dokonywane przez Radę w 

zwyczajnym trybie podejmowania decyzji.
3rdSprawy nieobjęte niniejszym regulaminem regulowane są poprzez uchwały 

podejmowane na posiedzeniach plenarnych Rady Szkoły.

Warszawa, dnia 22.03.2018 roku


