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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły. 

Rozdział II 

Ogólne zasady działania Rady Rodziców 

§ 2 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. 

2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. 

3. W skład Rada Rodziców powinno wchodzić minimu trzech (3) do siedmiu (7) rodziców. 

4. Rada Rodziców działa w oparciu o własny statut. 

 

Rozdział III 

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców 

§ 3 

1. Rada Rodziców w szególności zajmuje się: 

a. pomocą w organizowaniu działalności pozaszkolnej związanej z wzbogacaniem form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i integracyjnej, 

b. pobieraniem od rodziców składek pieniężnych, 

c. pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

d. może występować do kierownika szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

e. odpowiada przed ogółem rodziców za decyzje w sprawach wydatkowania zbieranych funduszy 

f. pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

§ 4 

1. Przewodniczący reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz. 



2. Przewodniczący kieruje całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansową. 

3. Przewodniczący ma prawo przekazać kierownikowi szkoły, radzie pedagogicznej, nauczycielom oraz 

rodzicom opinie i wnioski wypracowane przez Radę Rodziców. 

§ 5 

1. Skarbnik prowadzi działalność finansową funduszy Rady Rodziców. 

2. Skarbnik odpowiedzialny jest za utrzymanie dokumentacji księgowej w formie papierowej                       

i elektronicznej. 

§ 6 

1. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do czynnego udziału w zebranich Rady Rodziców. 

2. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z uchwałami 

przyjętymi na zebraniu. 

3. Członkowie Rady Radziców zobowiązani są do czynnego udziału sprawach wyszczególnionych w 

paragrafie § 3, pkt 1.  

§ 7 

1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał. 

2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów. 

3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej 

o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się". 

4. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, kierownik szkoły 

zawiesza ich wykonanie. 

5. Rada Rodziców ma obowiązek nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Rodziców, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

6. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą 

lub na wniosek Rady Rodziców. 

7. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw. 

8. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach. 

9. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności. 

10. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać: 

a. numer i datę zebrania, 

b. numery podjętych uchwał, 

c. wykaz osób uczestniczących w zebraniu 

d. treść zgłoszonych wniosków, 

e. podjęte uchwały i wnioski, 

f. podpisy przewodniczącego. 

11. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego. 

Rozdział IV 

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§ 7 

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł. 

3. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na: 

a. wycieczki szkolne, 



b. imprezy szkolne, 

c. nagrody, 

d. poprawę bazy materialnej szkoły, 

e. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 

f. obsługę finansową Rady Rodziców, 

g. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów, 

h. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą. 

4. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są przewodniczący oraz 

skarbnik. 

5. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Rada Rodziców. 

6. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców 

mogą składać:  

a. kierownik szkoły, 

b. wychowawcy klas, 

c. rodzice. 

7. Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców na koniec 

roku szkolnego.  

Rozdział V 

Ogólne zasady wyboru Rady Rodziców 

§ 8 

1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

2. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala kierownik szkoły w terminie do 30 

września danego roku szkolnego. 

3. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie. 

4. Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 

6. W głosowaniu jawnym obecni na zebraniu rodzice głosują przez podniesienie ręki. 

7. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek większości 

obecnych na zebraniu rodziców. 

8. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 9 

9. Zadania obecnego przewodniczącego Rady Rodziców podczas wyborów do Rady Rodziców: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

c) nadzorowanie przebiegu głosowania, 

d) podanie wyników głosowania. 

10.  Zadania komisji skrutacyjnej 

a) przygotowanie kart do głosowania (jeśli zostało uchwalone głosowanie tajne) 

b) przeprowadzenie głosowania, 

c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania obecnemu przewodniczącemu. 

11. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Rodziców. 

12. Kandydat zostaje uznany za wybranego do Rady Rodziców jeśli jego kandydatura  jest poparta zwykłą 

większością głosów, obecnych rodziców na zebraniu. 

13. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o 

jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się". 

14. Z przeprowadzonych wyborów obecnych przewodniczacy Rady Rodziców sporządza protokół. 



Rozdział VI 

Zasady wyboru Rady Rodziców w głosowaniu tajnym 

§ 9 

1. Głosowanie tajne odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 

2. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata. 

3. Za wybranych do Rady Rodziców uważa się maksymalnie siedmiu (7) pierwszych kandydatów, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów. 

4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę 

głosowania. 

Rozdział VII 

Zasady wyboru przewodniczącego oraz skarbnika Rady Rodziców 

§ 10 

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego oraz skarbnika. 

2. Kandydaci na przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3. Wybory przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie. 

4. Wybory przewodniczącego i skarbnika przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 

5. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. 

6. Kandydat zostaje uznany za wybranego jeśli jego kandydatura  jest poparta zwykłą większością głosów. 

7. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej 

o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się". 

8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze 

przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani 

przed upływem kadencji. 

2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych jeśli liczba członków jest mniejsza 

niż trzy (3). 

3. Uchwałą Rady Rodziców statut może być zmieniony. 

§ 12 

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 22 stycznia 2011r. i wchodzi w życie z dniem 

zatwierdzenia. 

 

 

 
……............................................................... 

(podpis przewodniczącego Rady Rodziców) 

 

 

 


