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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
 Szkoły Podstawowej nr 1 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Polance Wielkiej.

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo o�wiatowe (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 996), 

Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej § 29, § 32, § 33, 

§ 2. 

Regulamin niniejszy okre�la cele, zadania i organizacj� Rady Rodziców.  

§ 3. 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

2. Rada Rodziców mo�e podejmowa� działania równie� w innych miejscach, w których 

przebywaj� uczniowie w trakcie realizacji przez szkoł� zada� dydaktycznych, 

wychowawczych lub opieku�czych. 

Rozdział II 
Cele rady rodziców 

§ 4. 

Rada Rodziców, zwana dalej Rad�, jest społecznym organem władzy w szkole 

reprezentuj�cym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów ucz�szczaj�cych do szkoły, 

której celem jest: 

1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcj� szkoły, Rad�

Pedagogiczn�, Samorz�dem Uczniowskim, władzami o�wiatowymi, samorz�dowymi i 

innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalno�ci szkoły. 

2. Organizowanie ró�nych form aktywno�ci rodziców wspomagaj�cych proces 

nauczania, wychowania i opieki w szkole i �rodowisku. 

3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz o�wiatowych 

opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.  

4. Upowszechnianie w�ród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opieku�czo- 

wychowawczych rodziny i szkoły w �yciu dziecka. 
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Rozdział III 
Zadania i kompetencje rady rodziców 

§ 5. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalno�ci. 

§ 6. 

1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Rad� Pedagogiczn� szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podr�czników. 

2. Rada Rodziców mo�e wyst�pi� do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w 

szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podr�czników, 

jednak zmiana w tych zestawach nie mo�e nast�pi� w trakcie roku szkolnego. 

§ 7. 

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Rad� Pedagogiczn� uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły obejmuj�cy wszystkie tre�ci i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 

2. Je�eli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpocz�cia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Rad� Pedagogiczn� w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawuj�cym 

nadzór pedagogiczny nad szkoł�.  

3. Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez dyrektora szkoły obowi�zuje do 

czasu uchwalenia programu przez Rad� Rodziców w porozumieniu z Rad� Pedagogiczn�. 

§ 8. 

1. Rada Rodziców mo�e wyst�powa� z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły.  

2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywno�ci kształcenia 

lub wychowania szkoły. 

§ 9. 

1. Rada Rodziców wyra�a pisemn� opini� o pracy nauczyciela przed sporz�dzeniem 

przez dyrektora szkoły oceny pracy nauczyciela. 

2. Rada Rodziców powinna przedstawi� swoj� opini� w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 

3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje post�powania awansowego.  

§ 10. 

1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowi�zku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły okre�la wzór obowi�zuj�cego 

na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły. 

3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły okre�la sytuacje, w których 

przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego 

stroju ze wzgl�du na szczególn� organizacj� zaj�� dydaktyczno-wychowawczych w 

okre�lonym dniu lub dniach. 
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§ 11. 

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podj�cie działalno�ci w szkole przez 

stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalno��

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalno�ci dydaktycznej, 

wychowawczej i opieku�czej szkoły. 

§ 12. 

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

§ 13. 

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zaj�� edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania. 

§ 14. 

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zaj�� dydaktyczno-

wychowawczych wynikaj�cych z § 5 rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze 

zm.) oraz innych dni wolnych od zaj�� dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 15. 

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniaj�cej 

kandydata na stanowisko dyrektora. 

Rozdział IV 

Tryb przeprowadzania wyborów 

§ 16.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych: 

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza si� na pierwszym zebraniu rodziców w 

ka�dym roku szkolnym. 

2. Podczas zebra� oddziałowych rodzice wybieraj� rady oddziałowe składaj�ce si� z 

trzech rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia mo�e reprezentowa� tylko jeden 

rodzic. 

4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w ka�dym roku 

szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału. 

5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazi� zgod� na kandydowanie. 

6. Za wybranych do rady oddziałowej uwa�a si� trzech pierwszych kandydatów, którzy 

uzyskali najwi�ksz� liczb� głosów. 

7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza si�

kolejn� tur� głosowania. 

8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporz�dza protokół, który 

przewodnicz�cy po podpisaniu przekazuje Przewodnicz�cemu Rady Rodziców. 

9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniaj� ze swojego grona przewodnicz�cego. 
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§ 17. 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców: 

1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza si� na 

pierwszym zebraniu rodziców w ka�dym roku szkolnym. 

2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodnicz�cy rady oddziałowej wybrany na 

pierwszym zebraniu rodziców.  

3. Wybory Przewodnicz�cego Rady Rodziców przeprowadza si� w głosowaniu jawnym. 

4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosuj� przez podniesienie r�ki. 

5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodnicz�cego Rady Rodziców: 

�� przyjmowanie zgłosze� kandydatur, 

�� przeprowadzenie głosowania, 

�� policzenie głosów i podanie wyników głosowania. 

6. Kandydat na Przewodnicz�cego Rady Rodziców musi wyrazi� zgod� na 

kandydowanie. 

7. Za wybranego Przewodnicz�cego Rady Rodziców uwa�a si� kandydata, który uzyskał 

najwi�ksz� liczb� głosów. 

8. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej najwi�kszej liczby głosów o 

wyborze Przewodnicz�cego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

9. Wybrany Przewodnicz�cy Rady Rodziców prowadzi dalsz� cz��� zebrania. 

Rozdział V 

Struktura rady rodziców 

§ 18. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi: 

�� przewodnicz�cy, 

�� zast�pcy przewodnicz�cego, 

�� skarbnik, 

�� sekretarz, 

�� członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów. 

3. Kadencja Prezydium trwa rok. 

4. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbli�szym 

zebraniu przeprowadzane s� wybory uzupełniaj�ce, na okres do ko�ca kadencji. 

5. Rada mo�e odwoła� Prezydium w cało�ci lub dokona� wyboru nowych jego członków 

w trybie wyborów uzupełniaj�cych. 

Rozdział VI 
Zasady działania rady rodziców 

§ 19. 

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 wrze�nia 

danego roku szkolnego. 

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do 
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czasu wybrania Przewodnicz�cego Rady Rodziców. 

3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodnicz�cy Rady Rodziców lub upowa�niony 

przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub 

dyrektora szkoły. 

4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodnicz�cy Rady lub upowa�niony 

przez niego członek Rady Rodziców. 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porz�dku zebrania zawiadamia si� członków 

Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyj�ty szkole, na 14 dni przed 

planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni 

przed terminem. 

6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, mo�e bra� udział dyrektor szkoły, na 

zaproszenie Rady Rodziców. 

7. Przewodnicz�cy Rady Rodziców mo�e, za zgod� lub na wniosek członków Rady, 

zaprasza� inne osoby do udziału w zebraniach. 

§ 20. 

1. Zebranie Rady mo�e podejmowa� uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej 

wła�ciwo�ci. 

2. Uchwały Rady s� podejmowane zwykł� wi�kszo�ci� głosów osób uczestnicz�cych w 

zebraniu. 

3. Uchwała o rozwi�zaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzgl�dn� wi�kszo�ci�

głosów. 

4. Uchwały Rady Rodziców s� podejmowane w głosowaniu jawnym. 

5. Uchwały Rady mog� by� podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyj�ciu w 

głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajno�ci głosowania. 

§ 21. 

1. Zebrania Rady Rodziców s� protokołowane. 

2. Protokół zebrania Rady powinien zawiera�: 

�� numer, dat� i miejsce zebrania, 

�� list� osób obecnych podczas zebrania, 

�� zatwierdzony porz�dek obrad, 

�� stwierdzenie przyj�cia protokołu z poprzedniego zebrania, 

�� przebieg obrad,  

�� streszczenie wyst�pie� oraz wnioski, 

	� tre�� podj�tych uchwał lub uchwały w formie zał�czników, 


� podpisy przewodnicz�cego i protokolanta. 

Rozdział VII 
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 22. 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodz�ce z dobrowolnych składek rodziców 

oraz innych �ródeł.  

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mog� by� przechowywane na odr�bnym 

rachunku bankowym rady rodziców. Do zało�enia i likwidacji tego rachunku 

bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku s� uprawnione osoby 

posiadaj�ce pisemne upowa�nienie udzielone przez rad� rodziców. 




