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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 
 

Rada Rodziców jest organem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu reprezentującym ogół rodziców 
uczniów i działającym na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego Regulaminu. 

 

§2 
 

Regulamin określa cele i zadania Rady Rodziców, jej strukturę, zasady wyboru do Rady 
Rodziców, kompetencje i zasady działania jej organów wewnętrznych, a także zasady 
gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 
 
 
 

Rozdział II  
Wybór do Rady Rodziców 

§3 
 

1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu,  
na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 

2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród 
siebie Radę Oddziałową, w tym przewodniczącego, zastępcę i 1-3 członków. 

3. Rada Oddziałowa może liczyć od 3-5 osób. O liczebności Rady Oddziałowej 
decydują rodzice danego oddziału. 

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego 
ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 

 

 

 



 

 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 

 

Strona 3 z 10 

 

§4 
 

Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza komisja wyborcza w głosowaniu jawnym 
spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące  
do Rady Oddziałowej. 

 

§5 
 

1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 
 

§6 
 

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców  
i zwołanie pierwszego zebrania Rady Rodziców należy do obowiązków dyrektora 
szkoły. 

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców powinno się odbyć do 30 września danego roku 
szkolnego. 
 
 
 

Rozdział III 
Cele i zadania Rady Rodziców 

§7 
 

1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców 
uczniów szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu szkoły, wynikających 
z przepisów prawa oświatowego, statutu i niniejszego regulaminu oraz wspieranie 
dyrektora, nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów. 

2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
a. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności  

na rzecz rozwoju szkoły; 
b. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażenie  

i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi 
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prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk 
i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły; 

c. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa 
oświatowego i Statutu Szkoły; 

d. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły; 
e. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego; 
f. organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu 

podniesienia jakości jej pracy. 
 
 
 

Rozdział IV 
Władze Rady Rodziców 

§8 
 

Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie Zarząd i Komisję 
Rewizyjną. 

 

§9 
 

W skład Zarządu Rady Rodziców wchodzi od 4-5 osób, w tym: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego, sekretarz oraz 1-2 członków. 

 

§10 
 

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wchodzą 3 osoby, w tym: przewodniczący, 
zastępca oraz członek. 
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Rozdział V 
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców oraz jej organów 

wewnętrznych 
§11 

 

1. Kompetencje Rady Rodziców określają zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a także Statut Szkoły. 
 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności: 
a. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora 

oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny; 

b. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 
wychowawczego i programu profilaktyki szkoły; 

c. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły; 
d. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania; 
e. opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia 

lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską; 
f. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się 

przez nich o awans zawodowy; 
g. występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz udział  
w określeniu wzoru tego stroju; 

h. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli; 
i. wybór przedstawicieli rodziców do komisji oraz innych ciał, których przepisy 

przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły; 
j. uchwalenia propozycji wysokości składek rodziców uczniów szkoły. 

 

§12 
 

1. Do podstawowych zadań Zarządu Rady Rodziców należy: 
a. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami,  

w tym gospodarką finansową Rady Rodziców; 
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b. wykonywanie uchwał Rady Rodziców; 
c. koordynowanie prac Rad Oddziałowych; 
d. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę Rodziców; 
e. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady 

Rodziców; 
f. wydawanie opinii zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

2. Zarząd reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów szkoły wobec 
dyrektora, innych organów szkoły oraz na zewnątrz, a także deleguje wybranych 
spośród siebie przedstawicieli do udziału w komisjach zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego. 

3. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi 
podpisuje przewodniczący wraz z dyrektorem szkoły. 

 
 

§13 
 

1. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców jest organem sprawującym kontrolę  
nad działalnością zarządu. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej 

Zarządu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami; 
b. przedstawianie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających  

z prowadzonych kontroli; 
c. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Rodziców. 
 
 

§14 
 

1. Pracami Rady Rodziców i Zarządu Rady Rodziców kieruje przewodniczący,  
a w razie jego nieobecności zastępca. 

2. Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady Rodziców  
i protokołowanie jej posiedzeń. 
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§15 
 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Rada Rodziców przeprowadza 
wybory uzupełniające na zwolnione miejsce. 

 
 

Rozdział VI 
Zebranie Rady Rodziców  

§16 
 

1. Rada Rodziców działa poprzez zebranie plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie  
z ich kompetencjami. 

2. Zebrania zwyczajne odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 
3. Zebrana Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 

1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek dyrektora, z tym, że pierwsze 
zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca września 
każdego roku. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia 
się członków Rady Rodziców, co najmniej na 7 dni przed planowanym zebraniem. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać zebranie  
w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu. 

5. Przygotowanie i prowadzenie zebrania Rady Rodziców należy do obowiązków 
przewodniczącego. 

6. W zebraniach może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby 
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców. 

7. Zebrania są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady 
Rodziców. 

§17 
 

1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza. 
2. Protokoły zebrań są przyjmowane przez Radę Rodziców w drodze głosowania  

na następnym zebraniu i podpisywane przez przewodniczącego. 
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Rozdział VII 
Podejmowanie uchwał 

§18 
 

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
2. W sprawach personalnych oraz na formalny wniosek członków Rady Rodziców, 

głosowania mogą odbywać się w trybie tajnym. 

§19 
 

Uchwały Rady Rodziców są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
 

§20 
 

Opinie Rady Rodziców wydaje przewodniczący po uzgodnieniu z pozostałymi członkami 
Zarządu. 

 

Rozdział VIII 
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§21 
 

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność Statutową szkoły. 
2. Źródłem funduszy Rady Rodziców są: 

a. dobrowolne składki rodziców uczniów Szkoły, darowizny od osób 
fizycznych oraz prawnych; 

b. dotacje; 
c. dochody z innych źródeł. 

3. Wnioskować o przyznanie środków z funduszy Rady Rodziców mogą: 
a. dyrektor; 
b. nauczyciele; 
c. przewodniczący Rad Oddziałowych; 
d. Samorząd Uczniowski. 
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§22 
 

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. 
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie 

upoważnione osoby: przewodniczącego i dyrektora szkoły. 
3. W działalności finansowej obowiązują zasady celowego i oszczędnego 

gospodarowania. 
4. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy 

dotyczące finansów publicznych i rachunkowości. 
 

§23 
 

Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności 
gospodarczej. 

 

§24 
 

Wysokość składki na Radę Rodziców na kolejny rok szkolny ustala się przed jego 
rozpoczęciem na zebraniu Rady Rodziców zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

Przewodniczący Rad Oddziałowych lub wychowawcy klas do 15 maja danego roku 
szkolnego mogą ubiegać się o zwrot 25% od całości wpłat (na rzecz klasy) jeśli wpłat 
na konto Rady Rodziców dokona co najmniej 90% rodziców danego oddziału. 
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 Rozdział IX 
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe 

§25 
 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 
 

§26 
 

Traci moc dotychczasowy Regulamin z dnia 6.11.2007 r. 
   

§27 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 31.03.2017 r. 


