
Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie 

ul. Okuniewska 115 
 

§1.  Postanowienia ogólne. 

 

1. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców Szkoły, zwanej 

dalej Radą Rodziców. 

2.  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Halinowie zwanej dalej szkołą.  

3.  Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z 

Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem 

prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań 

szkoły. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa Rada – chodzi o Radę Rodziców 

   

§2. Cele współpracy. 

 

1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły. 

2.  Skuteczne wspieranie procesu nauczania, wychowywania i opieki, zgodnie z 

potrzebami uczniów w szczególności poprzez: 

 Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków umożliwiających 

skuteczne funkcjonowanie szkoły; 

  Zaznajomienie rodziców z celami, planami i programami kształcenia, 

wychowania i opieki, organizacją procesu nauczania i uczenia się oraz 

wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców; 

 Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach 

opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

 Inicjowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, 

wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy szkole; 

 Doskonalenie organizacji i kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie 

i środowisku. 

 

§3. Uprawnienia i kompetencje Rady Rodziców. 

 

1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2. Rada Rodziców w osobie Przewodniczącego Rady na wniosek Dyrektora Szkoły 

wydaje opinie pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 

zawodowego, z zachowaniem 14-dniowego terminu od otrzymania wniosku o 

wydanie opinii. 

3. Do Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1. Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; 

2. Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 



3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły lub placówki; 

4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

szkoły. 

 

§4. Organizacja i zasady wyboru do Rady Rodziców 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest "Rada Klasowa" (trójki 

klasowe). 

2.  Klasowe zebranie rodziców wybiera spośród siebie "Radę Klasową" składającą się z 

3 osób oraz 1 przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły. Delegat do Rady Rodziców 

może być, ale nie musi członkiem „Rady Klasowej” – musi być wybrany większością 

głosów zebranych na zebraniu. 

3.  Delegaci klas tworzą Radę Rodziców Szkoły. 

4. Walne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium Rady 

Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców. 

5.  Prezydium Rady Rodziców składa się z: 

 przewodniczącego, 

 wiceprzewodniczącego, 

 sekretarza-skarbnika. 

6. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do 

dnia pierwszego zebrania i wyborów w kolejnym roku szkolnym, mx. do 30 września 

następnego roku szkolnego 

 

§5. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców. 

 

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie decyzji, które zatwierdza w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów uczestniczących w zebraniu 

członków Rady – przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.  

2. Decyzje i ustalenia ze spotkań są zapisywane w formie notatki - za sporządzenie 

których odpowiada Sekretarz Prezydium. 

3. Walne zgromadzenie Rady Rodziców Szkoły upoważnia prezydium do 

podejmowania decyzji w imieniu Rady między walnymi zebraniami. 

4. Decyzje walnego zebrania Rady Rodziców Szkoły oraz prezydium Rady Rodziców 

w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich 

rodziców. 

5. Jeżeli decyzja Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor 

zawiesza jej wykonanie i w terminie do dwóch tygodni uzgadnia z Rada sposób 

postępowania w sprawie będącej przedmiotem decyzji. 

6. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor mogą odwołać się do organu 

prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Stanowisko organu do 

którego się zwrócono w spornej sprawie (wyrażone na piśmie) jest dla obu stron 

wiążące. 

 

§6. Fundusze Rady Rodziców. 

 

1. Fundusze Rady Rodziców Szkoły pochodzą ze składek rodziców oraz 

dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych. Fundusze Rady Rodziców mogą 

pochodzić także z innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i wpływów od 

sponsorów. 



2. Rada Rodziców Szkoły może posiadać wydzielone konto bankowe. 

3. Ewidencję dochodów i wydatków Rady Rodziców prowadzona jest w sekretariacie 

szkoły. 

4. Przewodniczący Rady raportuje przychody i wydatki pozostałym członkom Rady, a 

raz na pół roku tworzy pisemne rozliczenie. 

5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody 

Przewodniczącego Rady lub pozostałych członków Prezydiom Rady.  

6. Bez konieczności zwoływania zebrania Rady Rodziców – członkowie Prezydium 

Rady wyrażają zgodę na dyspozycje funduszy na następujące cele: 

 Dofinansowanie nagród dla uczniów za udział w konkursach 

szkolnych/ogólnoszkolnych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, 

sportowych itp.; 

 Finansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego; 

 Finansowanie nagród dla wyróżniających się uczniów, zespołów 

artystycznych, sportowych; 

 Częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek – jednostkowo na ucznia z 

klasy; 

 Zakup książek, środków dydaktycznych; 

 Zakupu prasy i periodyków przedmiotowych; 

 Finansowanie kosztów transportu dla uczniów o charakterze ogólnoszkolnym; 

 Zakup dyplomów, pucharów; 

 Zakupy okolicznościowe (Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, zakończenie roku 

szkolnego, bale dla dzieci itp.); 

 Finansowanie własnych projektów Rady Rodziców; 

 Lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych lokatach 

terminowych; 

 Dofinansowanie działalności statutowej szkoły; 

 Zewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

7. Wnioski kierowane do Rady Rodziców nie uwzględnione w treści pkt. 6 niniejszego 

paragrafu wymagają w celu podjęcia decyzji zwołania zebrania Rady Rodziców. 

8. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od 

życzenia, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe 

kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydiom Rady Rodziców nie 

może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

 

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia. 

 

Zatwierdzono dnia: 16-09-2013 

Przewodniczący Rady Rodziców 

Katarzyna Żukowska 

  

 


