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I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –  

Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

§ 2. 

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.  

§ 3. 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach,  

w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

§4 

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Koczale reprezentuje ogół rodziców 

uczniów szkoły. 

2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej liczy tylu członków, ile jest oddziałów  

w szkole. 

3. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny. 

§5 

Rada Rodziców może tworzyć zespoły zadaniowe do realizacji określonych 

przedsięwzięć lub mające charakter opiniująco-doradczy. 
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II. Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§6 

1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie i wspomaganie statutowej 

działalności szkoły w zakresie: 

1) organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

2) poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły, 

3) zapewnienia uczniom optymalnych warunków bytowych i pomocy materialnej 

najbardziej potrzebującym. 

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 

szkoły. 

§7 

1. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) harmonijna i bezkonfliktowa współpraca i współdziałanie z organami szkoły, 

2) współpraca z zakładami pracy, organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi  

oraz osobami fizycznymi wspierającymi działalność szkoły w realizacji  

jej zadań statutowych, 

3) podejmowanie działań mających na celu  pozyskiwanie środków finansowych  

i rzeczowych dla potrzeb szkoły, 

4) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz pełniejszej 

realizacji celów i zadań szkoły. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz ramowy roczny plan 

pracy. 

§8 

1. Rada Rodziców posiada kompetencje: 

1) wnioskodawcze, 

2) opiniodawcze, 

3) stanowiące. 

 

 



Strona 5 z 14 

 

2. W ramach kompetencji wnioskodawczych Rada Rodziców może: 

1) wystąpić do dyrektora lub innych organów szkoły a także organu prowadzącego 

szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  

w każdej sprawie dotyczącej szkoły, 

2) zwrócić się do organów szkoły lub innych osób z sugestią dokonania zmian, 

podjęcia określonych działań lub wykonania badań. 

3. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) szkolne zestawy programów nauczania, 

2) szkolne zestawy podręczników, 

3) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,  

w przypadku gdy opracowanie takiego programu zostało zlecone dyrektorowi 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) projekt planu finansowego szkoły, 

5) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

6) projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

7) zgodę na działanie w szkole stowarzyszeń lub organizacji, przy czym wyrażenie 

opinii w tej sprawie ma charakter wiążący, 

8) sprawy dotyczące noszenia w szkole jednolitego stroju, 

9) sprawy  dotyczące statutu szkoły. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną szkoły Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 
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III. Organizacja i zasady działania 

§9 

1. Reprezentantem rodziców uczniów każdego oddziału szkoły jest Rada Klasowa 

Rodziców. 

2. Rada Klasowa Rodziców jest wybierana w głosowaniu tajnym i liczy 3 osoby.   

3. Przedstawiciele Rad Klasowych Rodziców wybrani po jednym z każdego oddziału  

w głosowaniu tajnym tworzą Radę Rodziców. 

4. Rady Klasowe Rodziców wspomagają wychowawcę klasy w jego działaniach 

wychowawczych i opiekuńczych oraz realizują na szczeblu oddziału uchwały  

i decyzje Rady Rodziców. 

§10 

1. Zebranie Rady Rodziców jako najwyższy organ przedstawicielski rodziców wybiera 

spośród siebie na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji: 

1) Prezydium Rady Rodziców, 

2) Komisję Rewizyjną. 

2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób, w tym: 

1) przewodniczącego Rady Rodziców, 

2) zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców, 

3) skarbnika, 

4) sekretarza. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym: 

1) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

2) zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

3) członka Komisji Rewizyjnej. 
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§11 

1. Prezydium Rady Rodziców jest wewnętrznym organem Rady, który realizuje 

uchwały i kieruje pracami Rady Rodziców. 

2. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi  

posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 

3. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie 

jego nieobecności. 

4. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami 

gromadzonymi przez Radę. 

5. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

§12 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje funkcję kontrolną nad funduszami gromadzonymi 

przez Radę Rodziców. 

2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności zastępca przewodniczącego. 

§13 

1. Rady Klasowe Rodziców spotykają się przy okazji zebrań klasowych 

organizowanych przez wychowawcę klasy, a także w przypadku zaistniałych 

potrzeb, w tym:  na prośbę wychowawcy klasy lub z własnej inicjatywy.  

2. Kadencja Rady Klasowej Rodziców trwa jeden rok szkolny. 

§14 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, nie dłużej niż do 30 września 

nowego roku szkolnego i kończy się w przeddzień odbycia posiedzenia nowej Rady. 

2. Rada Rodziców odbywa swoje zebrania zgodnie z przyjętym rocznym planem 

pracy, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. 

3. Prezydium Rady Rodziców odbywa swoje posiedzenia z inicjatywy 

przewodniczącego Rady lub na wniosek dyrektora Zespołu, zgodnie 

z występującymi potrzebami. 
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4. Przewodniczący Rady Rodziców zwołuje zebranie Rady poza ustalonym 

harmonogramem z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) dyrektora Zespołu, 

2) organu prowadzącego, 

3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

4) co najmniej 1/3 składu Rady Rodziców. 

5. Wniosek o którym mowa w ust. 3 musi zostać złożony przewodniczącemu Rady  

w formie pisemnej i być umotywowany. 

6. O terminie zebrania Rady Rodziców w trybie pilnym informuje się członków Rady 

niezwłocznie w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi przewodniczący Rady,  

a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego. 

8. W zebraniach Rady biorą udział członkowie Rad Klasowych Rodziców. 

9. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor 

Zespołu i jego zastępca oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego  

za zgodą lub na wniosek Rady. 

10. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. 

§15 

1. Posiedzenia Rady Rodziców są ważne i prawomocne, o ile uczestniczy w nich  

co najmniej połowa członków Rady. 

2. Prawomocność i ważność posiedzeń Rady stwierdza się na podstawie sporządzonej 

listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. 

§16 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb zawsze  

po przeprowadzonej kontroli, jednak nie rzadziej niż dwa razy w kadencji. 

2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej mają formę pisemną i są przedstawiane  

na zebraniu Rady Rodziców niezwłocznie po ich sporządzeniu. 
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IV. Wybory do organów Rady 

§17 

Wybory do Rad Klasowych Rodziców i Rady Rodziców przeprowadza się  

na pierwszym zebraniu klasowym rodziców w każdym roku szkolnym nie później  

niż do 20 września danego roku. 

§18 

1. Procedura wyborów do Rady Klasowej Rodziców: 

1) na zebraniu klasowym, o którym mowa w ust.1, rodzice wybierają w głosowaniu 

tajnym Radę Klasową składającą się z trzech rodziców uczniów danego 

oddziału, 

2) w wyborach, o których mowa w pkt. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic, 

3) wybory przeprowadza i nadzoruje wychowawca klasy, do którego obowiązków 

należy: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Klasowej Rodziców, 

b) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania, 

c) nadzorowanie przebiegu głosowania, 

d) obliczanie głosów w obecności rodzica lub rodziców niekandydujących  

do Rady Klasowej, 

e) ogłoszenie wyników glosowania, 

4) tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

zgłaszanych przez  rodziców,  

5) osoba kandydująca do Rady Klasowej Rodziców musi  wyrazić zgodę  

na kandydowanie, 

6) w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia, 

7) głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,  

na których umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

kandydatów, 

8) rodzic biorący udział w głosowaniu pozostawia nieskreślone jedno, dwa lub trzy 

nazwiska osób, na które głosuje, 
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9) głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano jedną,  

dwie lub trzy osoby, na które oddano głos, 

10) za wybranych do Rady Klasowej Rodziców uważa się tych trzech kandydatów, 

którzy uzyskali największą liczbę głosów, 

11) w przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub osoby uzyskały taką samą liczbę 

głosów, głosowanie na te osoby przeprowadza się ponownie na tym samym 

zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu Rady Klasowej Rodziców. 

2. Przebieg i wyniki wyborów do Rady Klasowej Rodziców dokumentuje protokół 

sporządzony przez wychowawcę klasy, pod którym widnieją podpisy: wychowawcy 

klasy, osoby lub osób biorących udział w liczeniu głosów, członków nowo wybranej 

Rady Klasowej Rodziców. 

3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Klasowej Rodziców ulegnie 

zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z procedurą zawartą 

w ust.1. 

§19 

1. Wybory do Rady Rodziców odbywają się po zakończeniu wyborów do Rady 

Klasowej Rodziców na tym samym zebraniu klasowym. 

2. Zebranie klasowe rodziców wybiera w głosowaniu tajnym swojego przedstawiciela 

do Rady Rodziców spośród członków nowo wybranej Rady Klasowej Rodziców. 

3. Wybory, o których mowa w ust.2, przeprowadzane są na zasadach zbliżonych  

do wyborów Rady Klasowej, przy czym za głos ważny uznaje się ten,  

gdzie na karcie do głosowania pozostawiono jedno nieskreślone nazwisko osoby 

kandydującej. 

4. Za wybranego do Rady Rodziców uważa się tego,  

który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. 

5. Z przeprowadzonych wyborów do Rady Rodziców sporządza się protokół,  

który podpisuje: wychowawca klasy, rodzic lub rodzice biorący udział w liczeniu 

głosów, osoba wybrana w skład Rady Rodziców. 

6. Protokół, o którym mowa w ust.5, wychowawca klasy przekazuje Dyrektorowi 

Zespołu. 
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§20 

1. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Rodziców zwołuje dyrektor Zespołu w terminie 

do dnia 30 września danego roku szkolnego. 

2. Dyrektor Zespołu otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu 

do chwili wybrania przewodniczącego Rady Rodziców nowej kadencji. 

3. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Rodziców przedstawione zostaje 

sprawozdanie z działalności Rady Rodziców oraz informacja Komisji Rewizyjnej 

powołanych w poprzedniej kadencji. 

4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w ust.3, przedstawiają przewodniczący 

ustępujących organów Rady lub ich zastępcy. 

5. Wybory do organów nowej Rady Rodziców: Prezydium Rady Rodziców  

i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny na zasadach ustalonych  

przez zebranie Rady Rodziców. 

6. Jeżeli jest taka wola większości członków Rady Rodziców, to wybory,  

o których mowa w ust.5, mogą odbywać się w sposób tajny na zasadach 

określonych przez zebranie Rady Rodziców. 

§21 

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Klasowej Rodziców wygasa  

w przypadku: 

1) ukończenia szkoły przez dziecko, 

2) przeniesienia dziecka do innej szkoły, 

3) zrzeczenia się członkostwa, 

4) długotrwałego uchylania się od prac w Radzie bez usprawiedliwienia, 

5) śmierci. 

2. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu  

o przedstawiciela danego oddziału, to zebranie rodziców danego oddziału dokonuje 

wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców  na zasadach 

określonych w §19 ust.2,3 i 4. 

3. Wyborów uzupełniających nie dokonuje się, gdy zmniejszenie liczby członków 

Rady nastąpi po 30 kwietnia danego roku szkolnego. 
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V. Tryb podejmowania uchwał i decyzji przez Radę Rodziców 

§22 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. Opinie i decyzje Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie 

może odbywać się w trybie tajnym. 

4. Głosowanie w trybie tajnym odbywa się wyłącznie na wniosek i przy akceptacji 

większości członków Rady obecnych na zebraniu. 
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VI. Fundusze Rady Rodziców i kontrola ich wydatkowania 

§23 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej 

szkoły. 

2. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców pochodzą z: 

1) dobrowolnych składek rodziców, 

2) wpłat i dotacji od osób fizycznych, instytucji i organizacji, zakładów pracy 

wspierających działalność statutową szkoły, 

3) dochodów z imprez okolicznościowych organizowanych przez rodziców, 

4) innych źródeł. 

3. Fundusze, o których mowa w ust. 2, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 

bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby 

posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

4. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców  

i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.  

5. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala 

na swoim pierwszym posiedzeniu. 

6. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 

10% ustalonych wartości.  

7. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.  

8. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną  

za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.  

9. Działalność Rady Rodziców w zakresie gospodarki finansowej kontroluje i ocenia 

Komisja Rewizyjna. 
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VII. Postanowienia końcowe 

§24 

1. Osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Rodziców zobowiązane są  

do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogłyby naruszać 

godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Zespołu 

Kształcenia i Wychowania w Koczale. 

2. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z obowiązującym prawem  

lub ważnym interesem Zespołu, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 

jednego miesiąca uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie 

będącej przedmiotem uchwały. 

3. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w §24 ust.2, sprawę przekazuje 

się do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkołę. 

4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły podejmuje się 

rozmowy mediacyjne między stronami  z udziałem dyrektora Zespołu. Przy braku 

porozumienia Rada Rodziców zwraca się o rozstrzygnięcie sporu do organu 

prowadzącego szkołę. 

5. W Szkole Podstawowej funkcjonują w roku szkolnym 2017/18 dwa oddziały 

gimnazjalne, a w roku szkolnym 2018/19 jeden oddział gimnazjalny. Niniejszy 

Regulamin obowiązuje również te oddziały.   

6. Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Rady Rodziców. 

7. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………............. 

 

            

       ………………………..………… 

(przewodniczący Rady Rodziców) 

     

Przyjęto do wiadomości    …………………………………….. 

       (Dyrektor  Zespołu -  przewodniczący Rady Pedagogicznej) 


