
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej                     

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach 

 

Na podstawie art. 83 i 84 ustawy o systemie oświaty z dnia                  

14.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) 

 

§ 1. Postanowienie Ogólne 

1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców wobec Dyrekcji szkoły, 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Werbkowicach. 

2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły 

współdziałającym z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Szkolnym, organem prowadzącym i instytucjami 

realizacji zadań szkoły. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców 

gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. 

 

§ 2. Cele     

1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na 

celu zapewnienie współpracy ze szkołą w doskonaleniu 

organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w 

szkole. 

2. Prezentuje opinie rodziców wobec nauczycieli, władz szkolnych, 

oświatowych i samorządowych. 

3. Współdziała z Dyrektorem szkoły i jego zastępcami, Radą 

Pedagogiczną i Samorządem w szerzeniu wśród rodziców 

wiedzy pedagogicznej. 



§ 3. Kompetencje    

 

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych 

organów szkoły oraz do organu prowadzącego szkołę i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

2. Członkowie Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej za ich zgodą, wychowawcy mogą 

uczestniczyć w zebraniach rady rodziców jako głos doradczy.  

3. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

program wychowawczy szkół obejmujący wszystkie treści i 

działalności o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów, a realizowany przez nauczycieli. 

4. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

ucznia oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie 

treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

5. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia i wychowania szkoły. 

6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 

Dyrektora Szkoły. 

7. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę Rodziców we wszelkich 

komisjach oraz innych organach, jeśli powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa przewidują uczestniczenie w nich 

przedstawiciela Rady Rodziców. 

 

 

 



 

§ 4. Zadania Rady Rodziców 

 

1. Rada Rodziców pomaga Dyrektorowi szkoły i jego zastępcom i 

Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego 

planu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażania. 

2. Wszystkie ruchomości zakupione z funduszy Rady Rodziców 

stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.  

3. Organizuje pracę rodziców na rzecz szkoły. 

4. Bierze udział w organizowaniu i wsparciu finansowym 

działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej 

uczniów.  

5. Współpracuje z organami szkoły w zakresie zapewnienia 

rodzicom rzetelnej informacji o planach  

dydaktyczno–wychowawczych w szkole, regulaminie oceniania, 

klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

6. Podejmuje działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych 

środków finansowych na rzecz szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5. Skład powoływania i odwoływania Rady Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację 

rodziców.  

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który musi 

być zgodny z obowiązującym statutem szkoły, zarządzeniami 

Dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej.                                             

3. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi Rada Klasowa (trójka 

klasowa) rodziców. Rada Klasowa jest wybierana przez tajne 

głosowanie na zebraniu ogólnym rodziców danej klasy. Przedstawiciel 

Rady Klasowej mający największą ilość oddanych głosów zostaje 

Przewodniczącym Rady Klasowej i reprezentuje rodziców w Radzie 

Oddziałowej Rodziców.  

4. Szczegółowe terminy zebrań wyborczych poszczególnych klas 

ustala Dyrektor szkoły z początkiem roku szkolnego ( w drugim roku 

kadencji).  

5. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. Ustępująca Rada działa do 

chwili wyboru i konstytuowania się nowej. Na miejsce ustępujących 

członków powinni być powołani nowi. 

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Pedagogicznej – 

Rada Rodziców może rozwiązać dotychczasowe Prezydium Rady 

Rodziców przed upływem jej kadencji i zobowiązać Dyrektora szkoły 

do przeprowadzenia wyborów do nowej Rady Rodziców.  

7. Członkowie Rady Rodziców pełnią swą funkcję społecznie. 

  

 



8. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium.        

W skład Prezydium wchodzą:  

 Przewodniczący  

 Wiceprzewodniczący  

 Sekretarz  

 Skarbnik  

 2-3 Członków  

9. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne Rady 

Rodziców organizowane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku szkolnym. Zebranie Prezydium Rady Rodziców odbywa się w 

miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.  

10. Uchwały rady Rodziców zapadają większością głosów.  

11. Dokumentację z pracy Rady Rodziców szkoły jest przechowywana 

w kancelarii szkoły.  Zabezpieczona w sejfie.                                                                                      

12. Zebrania są protokołowane przez Sekretarza. Wgląd do 

dokumentacji Rady Rodziców ma każdy z Rodziców oraz Dyrekcja 

Szkoły, trzy dni wcześniej po złożeniu na piśmie takiej informacji do 

Prezydium Rady Rodziców. 

 

 

 

 

 

 



§ 6. Gospodarka finansowa 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek 

rodziców oraz innych źródeł. 

2. Zbieraniem funduszy zajmują się skarbnicy klasowi lub sekretariat 

szkoły. 

3. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku 

szkolnego na zebraniu Rady Rodziców. 

4. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie złożonych 

wniosków.  Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie 

środków finansowych realizowane będą na bieżąco w miarę 

posiadanych środków.  

5. Rada Rodziców może przeznaczyć fundusze na pokrycie innych 

uzasadnionych wydatków związanych z pracą Rady.  

6. Rada Rodziców szkoły prowadzi własną rachunkowość wg 

przepisów prawa finansowego. Za właściwe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych odpowiada skarbnik.                                                         

Do założenia i likwidacji konta bankowego oraz podejmowania 

środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnione jest 

Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący, Skarbnik. 

 

 

 

 



§ 7. Nadzór i kontrola 

 

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera Komisję 

Rewizyjną składającą się z dwóch-trzech osób.  

2. Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić 

działalność Rady Rodziców i gospodarkę finansową. 

3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę na 

żądanie Dyrektora szkoły.  

4. O wynikach przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna informuje 

każdorazowo na piśmie Prezydium Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.  

 

 

 

Z niniejszym regulaminem nowi członkowie Rady Rodziców 

zapoznają się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. 

 

 

 

 


