
1 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/07  
z dnia 25.09.2007r. 

 

REGULAMIN  
RADY RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

W DZIERZGOWIE  
 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. 
z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
oraz statutu szkoły. 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa organu 

§1 

Reprezentacja rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego 
w Dzierzgowie przyjmuje nazwę – Rady Rodziców. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Rady Rodziców. 

§2 

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

a) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 
celów i zadań szkoły, 

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania 
zasad użytkowania tych funduszy, 

c) zapewnienie rodzicom we współpracy z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na 
działalność szkoły, wśród nich 
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- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole 
 i w klasie. 
- uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub 
trudności. 
- znajomości Statutu szkoły. 
- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły. 
 

4. Kompetencje Rady Rodziców: 
 
a) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkoły, 
 
b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 
(obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 
uczniów), oraz programu profilaktyki. 
 
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania, 
 
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
 
 

5. Określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 
 

ROZDZIAŁ III 

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców. 

§3 

 
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców 

szkoły (klasy). 
 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową Radę Rodziców składającą się z 3 osób. 
 

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

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie: 
 

a) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, 
b) komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady 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 3 członków. Prezydium wybiera spośród siebie 
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania  
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na pierwszym swym posiedzeniu. 
 

7. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród 
siebie przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu. 
 

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły robocze 
spośród swoich członków dla wykonania określonych zadań. 
 

9. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata począwszy od miesiąca września do dnia 
30 września ostatniego roku kadencji. 

10. Członkowie klasowych rad rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci 
opuściły szkołę w środku kadencji rady zostają zastąpieni przez członków klasowych rad 
rodziców z klas nowo zorganizowanych. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne. 
 

§4 
 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
regulaminowego składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz grup 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. 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Wybory do organów Rady Rodziców. 
 

§5 
1. Wybory do Rady Rodziców, klasowej rady rodziców, prezydium Rady Rodziców  

i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 
 

2. Lista kandydatów do danego organu nie może mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla 
danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć 
udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie. 
 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają 50% oraz jeden głos uczestników 
prawomocnego zebrania wyborczego.  
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4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 
 

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 
posiedzeniu.  
 

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczego – wyborczego 
Rady Rodziców: 
 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, uchwał 
i wniosków oraz wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne. 

b) sprawozdanie ustępującego prezydium rady z działalności w okresie sprawozdawczym. 
c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium 

ustępującej radzie. 
d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki. 
e) dyskusja. 
f) uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności rady rodziców 

w następującej kadencji. 
g) wybory nowych organów Rady Rodziców 
• ustalenie przez komisje regulaminowej listy obecności i stwierdzenie prawomocności 

zebrania, 
• przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą, 
• głosowanie, 
• ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej. 

 
7. Inne plenarne posiedzenie rady rodziców przyjmuje taki sam porządek jak w pkt. 6 z tym,  
że opuszcza się punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie z komisji rewizyjnej nie zawiera 
wniosków w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

 
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów. 

 
§6 
 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz 
w roku szkolnym. 
 

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 
klasowych rad rodziców (co najmniej 6 klas), na wniosek dyrektora szkoły, Rady 
Pedagogicznej złożony z prezydium Rady. 
 

3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał. Na posiedzenia 
prezydium Rady zaprasza się dyrektora szkoły. 
 

4. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnym posiedzeniem 
Rady Rodziców. 
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5. Formy i częstotliwości działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców 
wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich rady rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, 
jakich się te struktury podjęły. 
 

6. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, 
klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. 
 

 
ROZDZAŁ VII 

 
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 
§7 
 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusz na wspieranie statutowej działalności szkoły 
z następujących źródeł: 
 

a) ze składek rodziców, 
b) wpłat osób fizycznych lub prawnych, 
c) z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 

 
2. Wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu 

Rady Rodziców. 
 

3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków 
zatwierdzonego przez prezydium Rady Rodziców, 
 

 
§8 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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