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I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
  
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 
  
1. Ustawa z dnia  7.09.1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. 1991 r. Nr 95 poz. 425 z 

późn.zm.), 
2. Statut Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. 
 

§ 2 
 
1. W szkole działają przedstawiciele rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ”. Zwana dalej 
Radą, 

2. Rada jest organem szkolnym. 
 

II. Wybory do Rady Rodziców 
 

§ 3  
 
1. W każdej klasie działa Rada Oddziałowa wybierana przez rodziców uczniów 

danego oddziału. 
2. Rada Oddziałowa może przyjąć inną nazwę. 
3. Rada Oddziałowa składa się z trzech osób, wybranych w głosowaniu tajnym. 
4. Wybory do rady są przeprowadzane corocznie na pierwszym zebraniu rodziców 

każdego oddziału nie później jednak niż do końca września. 
5. Pierwsze zebranie rodziców w każdym roku szkolnym zwołuje dyrektor             

szkoły. 
6. Wybory odbywają się bez względu na liczbę obecnych rodziców na zebraniu. 
7. Zebranie wyborcze rodziców w każdym roku szkolnym prowadzi wychowawca 

klasy. 
8. Wybory do rady oddziałowej przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w 

głosowaniu jawnym uczestników zebrania danego oddziału. Członkowie komisji 
nie mogą być kandydatami do rady oddziałowej. 

9. Za wybranych  do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych                               
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

10. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona 
przewodniczącego. 

11. Przedstawicielem rady oddziałowej w radzie rodziców jest przewodniczący rady 
oddziałowej. 

12. Rada Rodziców w głosowaniu tajnym wybiera spośród swego grona 
przewodniczącego Rady Rodziców. 

13. Rada Rodziców wybiera spośród swojego grona Zarząd Rady Rodziców. 
14. Zarząd Rady Rodziców stanowią : 

a) przewodniczący rady , 
b) po jednym przedstawicielu klas I, II, III, IV. V, VI i każdego oddziału  

    przedszkolnego funkcjonującego przy szkole, 
c) skarbnik. 

15. Przewodniczący Rady Rodziców nie może być jednocześnie przedstawicielem 
danego oddziału. 



 3 

16. Zarząd Rady Rodziców wybiera ze swojego grona zastępcę przewodniczącego 
Rady Rodziców i  sekretarza. 

17. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich 
członków, dla wykonania określonych zadań. 

18. Funkcję skarbnika powierza się bezterminowo osobie wskazanej przez dyrektora 
szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury przez Zarząd Rady Rodziców. 

19. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców  w danym roku szkolnym skarbnik Rady 
Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy. 

20. Skarbnik może być odwołany ze swojej funkcji, jeśli gremia, które go powołały 
postanowią go odwołać lub na swój wniosek. 

 
§ 4 

 
Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do czasu 
powołania nowej rady. 

§ 5 
 

W każdym czasie muszą być przeprowadzone wybory uzupełniające w przypadku 
wygaśnięcia mandatu członka Rady zgodnie z procedurą wyboru członków Rady. 

Rozdział  III 
Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 6 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

§ 7 

1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności 
kształcenia lub wychowania szkoły. 

2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do: 
a) dyrektora szkoły, 
b) samorządu uczniowskiego, 
c) organu prowadzącego szkołę, 
d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

§ 8 

1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem 
przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego. 

2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego 
nauczyciela. 

3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.  

§ 9 

1. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określenia wzór 
obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów. 

2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których 
przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego 
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jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w określonym dniu lub dniach. 

 

§ 10 

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program 
wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 

§ 11 

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki 
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 

§ 12 

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole 
przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§ 13 

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora 
szkoły. 
 

 
IV Władze Rady Rodziców 

 
§ 14 

 
1. Przewodniczący Rady pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Zarządu. 
2. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracą Zarządu, zwołuje i prowadzi 

posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 
3. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie 

jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący. 
4. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 
5. Skarbnik  odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez 

Radę. 
 

§15 
 
1. Do kompetencji zarządu należy w szczególności: 

a) Przygotowanie projektów uchwał i opinii w tym regulaminu Rady, 
b) Opracowanie zasad tworzenia komisji lub zespołów o charakterze opiniująco 

doradczym 
2.   Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu. 
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V. Posiedzenia Rady Rodziców 

 
§ 16 

 
1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym 

harmonogramie, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. 
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje 

przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 4 dni przed 
terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady w trybie pilnym. 

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 
1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej. 

 
§ 17 

 
W posiedzeniach Rady może brać udział Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

 
§ 18 

 
1. Posiedzenia Zarządu i Rady są protokołowane. 
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane w drodze głosowania na następnym 

posiedzeniu Rady. 
 

VI. Podejmowanie uchwał 
 

§ 19 
 

1. Zarząd przedstawia Radzie projekty uchwał i opinii.  
2. Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów przy obecności,  co 

najmniej połowy członków Rady. Głosowanie jest jawne chyba, że Rada 
postanowi inaczej. 

3. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo 
sekretarz organu lub przewodniczący. 

4. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły.  
5. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada 

sekretarz Zarządu Rady. 
 

§ 20 
 

Uchwały są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
 

§ 21 
 

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 
 

VII. Prawa i obowiązki Zarządu i członków Rady Rodziców 
 

  § 22 
 
1. Członkowie Rady mają  prawo: 
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a) składania wniosków i wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach 

szkoły. 
b) dostępu do wszystkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem 

procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego poza informacjami 
dotyczącymi spraw personalnych. 

c) głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji 
podejmowanych przez Radę. 

 
2. Członkowie Rady realizują zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. 
 
3. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach 

Rady. 
 

VIII. Fundusze Rady Rodziców 
 

§ 23 
 
1. W celu wykonywania swoich obowiązków statutowych Rada może gromadzić 

fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. 
2. Fundusze Rady mogą pochodzić z następujących źródeł: 

a) z dobrowolnych składek rodziców uczniów uczęszczających do szkoły, 
b) darowizn osób fizycznych i prawnych, organizacji, instytucji i fundacji, do 

których zwróci się Zarząd Rady, 
c) innych działań organizowanych przez Radę lub szkołę. 

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

a) wycieczki szkolne, 
b) imprezy szkolne, 
c) nagrody, 
d) zapomogi, 
e) poprawę bazy materialnej szkoły, 
f) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 
g) obsługę finansową Rady Rodziców, 
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów, 
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą. 

 
§ 24 

 
Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od 
życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz 
Rady. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na 
inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców. 
 

§ 25 
 
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 

a) dyrektor szkoły, 
b) wychowawcy klas, 
c) Samorząd Uczniowski, 
d) rady oddziałowe, 
e) pedagog szkolny. 



 7 

§ 26 
 
1. Rada gromadzi środki na wydzielonym koncie bankowym. 
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Zarząd za pośrednictwem dwóch 

upoważnionych osób: przewodniczącego i skarbnika lub innego upoważnionego 
członka Zarządu. 

3. Do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy Rady powołuje się społeczną 
księgową  Rady Rodziców. 

4. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób wybranych spośród członków 
Rady Rodziców. 

5. Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie 
przewodniczącego. 

6. Komisja Rewizyjna  sprawuje kontrolę i nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem 
funduszy Rady Rodziców.  

   
IX. Postanowienia końcowe 

 
§ 27 

 
1. Członkowie Rady mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, 

jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. 
 
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady może nastąpić również wskutek: 

a) zrzeczenia się mandatu (na piśmie), 
b) przeniesienia dziecka do innej szkoły. 

 
§ 28 

 
Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści: 
 

R A D A    R O D Z I C Ó W 
                                                Szkoły Podstawowej 
                                          im. Polskich Olimpijczyków 

      w Sulęcinie 
 

§ 29 
 

Wszelkie zmiany w regulaminie Rada podejmuje zwykłą większością głosów przy 
obecności, co najmniej ½ regulaminowego składu Rady Rodziców. 

 
§ 30 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 

 
Sulęcin, dnia 10.10.2012 r. 

 
    Przewodniczący Rady Rodziców 
 
    ……………………………………………… 
                 Anna Rymsza 


