
REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

W NOWEJ WSI 

 

§ 1.  

Cele i zadania Rady Rodziców 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkół, a także 

wnioskowanie do innych organów placówek w tym zakresie. 

2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz innych organizacji 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

3. Zadaniem Rady Rodziców szkół jest w szczególności: 

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania, realizacji celów i zadań szkół 

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkół 

c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkół rzeczywistego 

wpływu na działalność placówki 

d) uchwalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, w terminie do 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego: 

1) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; 

2) 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. 

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie powyższych programów, programy te ustala 

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogicznym. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia lub 

wychowania szkoły 

b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 



c) opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników, a w uzasadnionych 

przypadkach występowanie z uzasadnionym wnioskiem o ich zmianę 

d) przekazywanie dyrektorowi opinii i wspólne podejmowanie decyzji o działalności 

organizacji i stowarzyszeń społecznych o charakterze wychowawczym na terenie 

szkoły. 

 

§ 2. 

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 

1. Podstawowym ogniwem  organizacyjnym  ogółu  rodziców  szkół  jest zebranie rodziców 

klasy. 

2. Zebranie rodziców danej klasy wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców" 

składającą się przynajmniej z trzech osób, aby można było utworzyć funkcję 

przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

3. Pierwsze zebranie rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym wybiera w tajnych 

wyborach jednego przedstawiciela Klasowej Rady Rodziców na członka Rady Rodziców 

Szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady 

b) tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Szkoły i Klasowej Rady Rodziców 

5. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkół wybiera spośród siebie: 

a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców 

b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolujący 

6. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Plenarne Zebranie Delegatów Rodziców. 

7. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji Rady. 

8. Prezydium Rady Rodziców składa się co najmniej z 5 osób, tak aby można było wyłonić 

funkcje przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. 

9. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. 

10. Komisja rewizyjna składa się, co najmniej z trzech osób. 

11. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego 

na pierwszym posiedzeniu. 

12. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny. 

 

 



§ 3. 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu. 

2. Uchwały są protokołowane w księdze Rady Rodziców  Szkół.  Klasowe  Rady Rodziców 

decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. 

 

§ 4. 

Wybory do organów Rady Rodziców 

Wybory do Rady Rodziców (Klasowej Rady Rodziców), Prezydium Rady Rodziców i do 

komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu zwykłą większością głosów. 

 

§ 5. 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium nie rzadziej niż raz 

w roku szkolnym. 

2. Zebranie plenarne może być zwołane także na wniosek klasowych Rad Rodziców 

z co najmniej 1/3 klas, na wniosek dyrektora szkół, rady pedagogicznej - złożony do 

Prezydium Rady. 

3. Prezydium Rady obraduje  nie rzadziej  niż  raz na semestr.  Na posiedzenia prezydium 

zaprasza się dyrekcję szkół. 

4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady 

Rodziców Szkół. 

5. Posiedzenia komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady 

Rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć formę pisemną. 

 

§ 6.  

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkół 

z następujących źródeł: 

a) ze składek rodziców 

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji 

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców, 

mieszkańców Nowej Wsi 



d) z innych źródeł 

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

składek podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. 

3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rodzice deklarują 

proporcjonalnie niższą składkę na każde dziecko. 

4. Składki mogą być wpłacane jednorazowo lub ratalnie. 

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki finansowe na następujące cele: 

a) dofinansowywanie konkursów, imprez o charakterze   ogólnoszkolnym 

b) sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych 

c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i 

klasowych 

d) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego na potrzeby uczniów 

e) stypendium naukowe dla ucznia będącego w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 

osiągającego bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu 

f) wydatki osobowe związane z prowadzeniem księgowości 

i rachunkowości Rady Rodziców 

g) środki finansowe nie wykorzystane w bieżącym roku szkolnym przechodzą do 

wykorzystania na rok następny 

 

§ 7.  

Obsługa księgowo-finansowa Rady Rodziców 

Bieżącą działalność księgowo-rachunkową funduszu prowadzi osoba, z którą przewodniczący 

Rady Rodziców podpisuje corocznie umowę zlecenie. 

 

§ 8.  

Postanowienia końcowe 

1. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe na bieżącym rachunku oszczędnościowym. 

2. Funduszem Rady Rodziców zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym 

interesem szkół przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkół 

w szczególności z Dyrektorem. 

3. Rada Rodziców posługuje się podłużna pieczątką o treści: Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Wsi. 

 


