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REGULAMIN RADY RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEGBĄDZIE 
 

 
Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.:  Dz. U. z 2017 r. 

poz. 949) 

§ 1 

Zasady ogólne 
 

1. Rada Rodziców jest organem skupiającym przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów szkoły. 

2.Podstawą Rady Rodziców jest regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
 

§ 2 

Zadania i cele Rady 
 

1.Celem rady jest: 

1) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły 

2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej szkoły 

3) składanie wniosków do innych organów pracujących w szkole w sprawach szkoły 

4) działanie na rzecz opiekuńczej działalności szkoły 

2.Zadaniem rady jest: 

1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły i ustalenie 

wydatkowania tych funduszy 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły poprzez: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie 

b) uzyskanie rzetelnej informacji o swoim dziecku w czasie pracy nauczyciela                     

lub po  uprzednim uzgodnieniu 

            c) ustalenie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci 

            d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły 

      4)   uchwalanie regulaminu rady rodziców 

3. 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. 

4. 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. 

§ 3 
 

Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców 
 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie wszystkich rodziców szkoły, które 

odbywa się jeden raz w roku szkolnym – we wrześniu. 

2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców 

klasy. 

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców, składającą się                

z trzech osób, z których wybiera się: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. 
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1) przewodniczący odpowiada za całokształt pracy trójki 

2) sekretarz i skarbik wykonują pracę według uznania rodziców klasy 

4. W skład Rady Rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu klasowych rad 

rodziców, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

5.  Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie: 

1) prezydium Rady Rodziców 

2) komisję rewizyjną 

6.  Prezydium Rady Rodziców składa się z czterech członków pełniących funkcję: 

     1)  przewodniczącego 

     2)  zastępcy przewodniczącego 

     3)  sekretarza 

     4)  skarbnika 

7. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków. 
 

§ 4 

 

Wybory do Rady Rodziców 
 

1. Wybory do prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej odbywają się w sposób 

jawny. 

2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.  

3. Zgłoszeni kandydaci do Rady Rodziców muszą ustnie lub pisemnie wyrazić zgodę         

na kandydowanie. 

4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 50% oraz jeden głos 

uczestników zebrania wyborczego. 

5. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w obecności co najmniej 50% prezydium 

Rady. 

6. Prezydium Rady Rodziców zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym lub 

w razie potrzeby częściej. 

7. Za całokształt pracy Rady Rodziców odpowiada jej: 

      1) przewodniczący – podpisuje uchwały Rady Rodziców 

      2) sekretarz – odpowiada za prowadzenie protokolarna Rady 

      3) skarbnik – odpowiada za księgowość i finanse Rady 
 

§ 5 
 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 

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 zorganizowanych przez Radę Rodziców i mieszkańców 

środowiska szkoły 

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na ogólnym 

zebraniu wszystkich rodziców. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się                       

na podstawie „Preliminarza wydatków” Rady Rodziców na dany rok szkolny. 
 

§ 6 
 

Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych Rady 
 

1. Księgę przychodów i wydatków prowadzi skarbnik prezydium Rady Rodziców. 
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2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy                             

w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat                          

i przelewów. 

3. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców szkoły: 

1) Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki 

rodzicielskiej na następujące cele: 

a. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym 

b. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów 

c. zakup środków dydaktycznych 

2) Wydatkowanie środków Rady Rodziców, pochodzących z innych źródeł niż 

składka rodzicielska, może być przeznaczone na: 

a. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców 

b. dofinansowanie celów ustalonych w punkcie 1 

3) 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. 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku nie respektowania zadań Rady Rodziców przez dyrekcje szkoły lub 

podległych jej pracowników, a także Rady Pedagogicznej, prezydium Rady Rodziców 

może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły oraz 

ma prawo oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi. 

2. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego                 

z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania 

wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, prezydium Rady Rodziców                          

ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę lub 

organu sprawującego nadzór. 

3. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści 

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie został 

zatwierdzony przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 27.02.2018 r. 


