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REGULAMIN  RADY RODZICÓW 

 
Art. 1 Rada Rodziców jest samorządnym organem przedstawicieli rodziców 

współdziałających z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

organami nadzorującym szkołę i prowadzącym szkoleniami oraz instytucjami wspierającymi 

szkołę w realizacji zadań. 

 

Art. 2 Cele i zadania Rady Rodziców: 

-    współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły,  

-    pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

-   udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i 

społecznym działającym w szkole, 

-    pomoc finansowa w realizacji zadań szkoły, 

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla  

szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą oraz gospodarczą. 

-  

Art. 3 Kompetencje Rady Rodziców: 

Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

     a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o     

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli,  

     b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz   

potrzeb danego środowiska , obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2; 

 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 4) Jeżeli rada rodziców terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia radą pedagogiczną sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 ptk1 lit 

a lub b , program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 



nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje od czasu 

uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu  z radą pedagogiczna. 

      5) W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowana funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 

ust. 4.”; 

 

  Art. 4 Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania: 

        Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi rada klasowa rodziców składająca się z 

trzech osób. Rada klasowa rodziców wybierana jest  przez ogół rodziców danej klasy. 

Rada rodziców szkoły składa się z delegatów rad klasowych rodziców. Rady klasowe 

rodziców na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wyłaniają przedstawicieli do 

Rady Rodziców Szkoły. 

     W skład Rady wchodzą: 

      przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz przewodniczący i               

członkowie komisji gospodarczej. 

     W przypadkach uzasadnionych mogą być tworzone inne komisje.  

Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera również przewodniczącego i 

dwóch członków komisji rewizyjnej sprawujących nadzór nad  działalnością Rady 

Rodziców. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z 

wiceprzewodniczącym, sekretarzem oraz skarbnikiem. 

Na posiedzeniu wybiera się osoby upoważnione do podejmowania środków pieniężnych z 

lokat rady Rodziców. Rada Rodziców może powołać komisje do realizacji określonych 

zadań. 

 

Art. 5 Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców: 

    Zadaniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie    

całokształtem jej prac, a w szczególności: 

- opracowanie planu – projektu działalności wraz z planem finansowym na dany rok 

szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu 

dydaktyczno- wychowawczego szkoły, 

- dokonywanie podziału zadań i obowiązków miedzy członków rady, 

- zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, 

- kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców, 



- przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców dyrektorowi szkoły i Radzie 

Pedagogicznej i organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny, 

- reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. 

Zadaniem sekretarza jest: 

- zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, 

- przygotowanie organizacji zebrania, 

- nadzorowanie terminowości prac Rady Rodziców, 

- prowadzenie korespondencji i dokumentacji, 

- opracowanie harmonogramu zebrań Rady Rodziców. 

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej 

Rady Rodziców. 

Zadaniem komisji problemowych jest wykonywanie stałych i doraźnych prac 

wynikających z planu działalności rady. 

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalnością poszczególnych 

ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami np.: 

-    dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej, 

-    składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi. 

Zadaniem rady klasowej rodziców jest: 

- realizacja celów szkolnej Rady Rodziców na terenie danej klasy, w szczególności  

współpraca  w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym, 

- zwołanie z własnej inicjatywy  lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców. 

 

Art. 6 Zasady działalności finansowo-gospodarczej: 

    Fundusz Rady Rodziców pochodzi z dobrowolnych składek rodziców oraz dochodów      

osiąganych z własnej  działalności,  z darowizn i dotacji instytucji i organizacji. 

Wysokość minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się większością 

głosów na zebraniu Rady Rodziców. 

Rada Rodziców na uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna może w szczególnych 

przypadkach zwolnić z wnoszenia składki. 

Rodzice opłacają składki jednorazowo lub w ratach. 

Art. 7 Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały Rady 

Rodziców i jej opinie zapadają zwykłą większością głosów  w głosowaniu jawnym przy 

obecności przynajmniej połowy uprawnionych. 



   Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły, dyrektor  

szkoły zawiesza wykonanie i w terminie do 2 tygodni uzgadnia z Radą Rodziców sposób 

postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

 

Art. 8 Kadencja Rady Rodziców i poszczególnych jej ogniw  trwa 3 lata, przy czym 

wybory do rad klasowych odbywają się na początku roku szkolnego, natomiast skład Rady 

Rodziców szkoły uzupełniają przedstawiciele Rad klasowych po ich wyborach. 

Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być 

odwołani przed upływem kadencji na zebraniu klasowym rodziców lub przez Radę 

Rodziców. Na miejsce ustępujących  lub odwołanych członków  rady na zebraniu rodzice 

wybierają nowych członków. 

 

Art. 9 Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej 

Rady Rodziców. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić 

rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić nowe 

wybory. 

  

 

 


