
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

 

RADY RODZICÓW 

przy 
 

Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 

 

1. Art. 84 Ustawy Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), 



I. Postanowienia wstępne 
 

§ 1 

 

1. W Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku działa reprezentacja rodziców uczniów nosząca 
nazwę Rady Rodziców.  

2. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy 
zespołu.  

3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na 
dzieci przez rodzinę, przedszkole i szkołę.  

4. Rada Rodziców działa w oparciu o Ustawę prawo oświatowe, Statut Zespołu i niniejszy 
regulamin.  

5. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią:  

Rada Rodziców 
przy Zespole Placówek Oświatowych  

w Rudniku  

32-440 Sułkowice 
 

 

II. Skład, struktura rady, tryb powołania członków 

 
§ 2 

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału. 

2. Rada Oddziału składa się z trzech osób. 

 

§ 3 

 

Tryb wyboru Rady Rodziców i Rad Oddziałowych: 

1. Wybory Rady Oddziału odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. 

2. Zebranie prowadzi rodzic - przewodniczący zebrania. 

3. Wybory przeprowadza się w sposób tajny. 

4. Kandydaci, po wyrażeniu zgody, są zgłaszani przez obecnych rodziców.  
5. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się 3 - osobową komisję skrutacyjną. Członkiem komisji 

nie może być kandydat do rady.  
6. Każdy rodzic może oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów. Jednego ucznia może 

reprezentować w wyborach jeden rodzic. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "X" 
obok nazwiska kandydata.  

7. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się drugie głosowanie, tylko na tych kandydatów, 
którzy uzyskali jednakową ilość głosów.  

8. Przedstawicielem oddziału do Rady Rodziców jest ten rodzic, który w wyborach do Rady 
Oddziałowej uzyskał największą liczbę głosów.  

9. Odwołanie przedstawiciela oddziału do Rady 

nastąpić w drodze głosowania większością 
2
/3 

danego oddziału. 

 
Rodziców lub członka Rady Oddziałowej może 

głosów przy obecności co najmniej 
2
/3 rodziców 

 
10. Z wyborów sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego zebrania i członków 

komisji skrutacyjnej. 

 

§ 4 

 

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera w tajnym głosowaniu przy 
zachowaniu obecności co najmniej ½ uprawnionych Prezydium Rady.  

2. W skład Prezydium wchodzą: 

- Przewodniczący osoba posiadająca największą ilość głosów 



- Dwóch zastępców, Sekretarz, Skarbnik – funkcję ustalane wewnętrznie w trakcie zebrania 
rady.  

3. W przypadku rezygnacji członka Prezydium z funkcji na najbliższym posiedzeniu Rady 
Rodziców przeprowadzane są wybory uzupełniające.  

4. Odwołanie całego Prezydium jak również każdego z członków, może nastąpić w drodze 

głosowania większością 
2
/3 głosów przy obecności co najmniej 

2
/3 członków rady. 

 
 

 

§ 5 

 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, ustępująca rada działa do chwili wyboru Prezydium nowej 
rady. 

 

§ 6 

 

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i 
zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora Zespołu.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż 14 dni od terminu 
wyborów. 

 

§ 7 

 

1. W celu kontroli działalności Rady Rodziców ogólne zebranie rodziców może wybrać 
spośród siebie 3-osobową Komisję Rewizyjną.  

2. Zadaniem komisji jest kontrolowanie działalności finansowej rady i składanie sprawozdania z 
tej kontroli na zebraniach ogólnych rodziców. 

 

 

III. Cele i zadania Rady Rodziców 
 

§ 8 

 

Celem działania Rady Rodziców jest: 

 

1. samorządny współudział rodziców w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia,  
2. spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania, 

opieki i wypoczynku,  
3. współuczestniczenie w tworzeniu programów wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych  
4. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji w/w programów oraz do 

czynnego udzielania pomocy szkole w tym zakresie,  
5. popieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi osobowości dzieci oraz podnoszeniu 

prestiżu zawodowego nauczycieli,  
6. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły,  
7. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych i szkolnych zgodnie z tradycją 

środowiska i regionu. 
 

Zadaniami Rady Rodziców są : 

 

1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły, 

2. współuczestniczenie w realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych,  
3. stałe doskonalenie warunków organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych 

funkcjonowania zespołu, 



4. wspólne z Radą Pedagogiczną organizowanie działalności, której celem jest podnoszenie kultury 
pedagogicznej w rodzinie, szkole oraz środowisku lokalnym,  

5. gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych 
składek rodziców oraz działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych i 
materialnych dla szkoły,  

6. współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

IV. Kompetencje Rady Rodziców 
 

§ 9 

Rada Rodziców w szczególności: 

 

1. może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora i innych 
organów zespołu z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola i szkoły,  

2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo - profilaktyczny,  
3. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły   

lub przedszkola,  
4. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, 

5. opiniuje szkolny zestaw podręczników, 

6. opiniuje terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,  
7. opiniuje dokonania nauczycieli w związku z dokonywaną przez dyrektora oceną dorobku 

zawodowego nauczycieli za okres stażu,  
8. opiniuje długości przerw międzylekcyjnych ustalonych przez dyrektora, 

9. opiniuje długości przerw umożliwiających uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły  

   lub placówki. 

10. uchwala regulamin i zmiany do regulaminu Rady Rodziców, 

11. ustala wysokość składki na fundusz Rady Rodziców, 

 

 

V. Posiedzenia Rady Rodziców 

 

§ 10 

 

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.  
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni 

przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może 
zwołać posiedzenie w trybie pilnym, bez zachowania 7- dniowego terminu.  

3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 członków Rady 
Rodziców oraz na wniosek dyrektora.  

4. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady. 

5. Posiedzenia rady prowadzi Przewodniczący.  
6. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne zaproszone przez 

Przewodniczącego osoby. 

 

 

 

 

 

 



§ 11 

 

1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza lub wskazanego przez 
Przewodniczącego członka rady.  

2. Protokół jest podpisywany przez obecnych na posiedzeniu członków rady. 

 

 

  
§ 12 

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców, w porozumieniu z dyrektorem, organizuje co najmniej dwa 
zebrania ogólne rodziców w danym roku szkolnym.  

2. Na pierwszym zebraniu Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców składa sprawozdanie z 
działalności rady w okresie kadencji. 

 
 
 

VI. Podejmowanie uchwał 
 

§ 13 

 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa 

się w trybie tajnym.  
3. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie co uchwały. 

4. Uchwały rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym 
 

 

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców 

 

§ 14 

 

1. Rada może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły i przedszkola.  
2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu 

budżetowym.  
3. Do obsługi funduszu rada posiada konto bankowe. Do dysponowania środkami na koncie po 

pisemnym upoważnieniu przez radę są wspólnie Przewodniczący i Skarbnik. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

 

1. Praca w Radzie Rodziców jest pracą społeczną. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

 

Podpisy członków Rady Rodziców 
 
 
 

Tekst jednolity: 11 grudzień 2018 r. 


