
 

  

  

  

  

  

  

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY  

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 

im. Marii Curie-Skłodowskiej  w 

Skierniewicach 

  

Podstawą prawną działania Rady Rodziców w placówkach oświatowych jest 

Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 1991.09.07 (Dz.U. 2004/256/2572, z p.zm.)   



ROZDZIAŁ I  

Cele i zadania Rady Rodziców Szkoły  

  

1. Rada Rodziców jest Społecznym organem Szkoły uczestniczącym w rozwiązywaniu 

spraw wewnętrznych, nie zastrzeżonych dla innych Organów Szkoły  

2. Celem działalności Rady Rodziców jest:   

a) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania 

oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,  

b) reprezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii 

rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,  

c) współtworzenie z Dyrektorem Szkoły, jego zastępcami, Radą Pedagogiczną i z 

ogółem rodziców programu wychowania i opieki oraz organizacji nauczania,  

d) upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organami oświatowymi i 

społecznymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych 

rodziny,  

e) organizowanie i udzielanie szkole pomocy materialnej w celu tworzenia 

sprzyjających warunków do realizacji programu nauczania i wychowania uczniów,  

f) podejmowanie działań tworzących i propagujących dobry obraz szkoły w 

społeczności Skierniewic.  

3. Realizacja zadań Rady Rodziców następuje przez:   

a) podejmowanie uchwał w zakresie:  

• regulaminu Rady Rodziców,  

• zasad tworzenia i wydatkowania funduszy Rady,  

• pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i materialnych na rzecz 

merytorycznej działalności Szkoły,  

b) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie:  

• bieżącego i perspektywicznego planu pracy Szkoły,  

• doskonalenia organizacji i poprawy warunków pracy Szkoły,  

• planowania wydatków Szkoły,  

c) uczestniczenie w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły,  

 

ROZDZIAŁ II  

Struktura organizacyjna Rady Rodziców  

  

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Rodziców 

Oddziału.  



2. Zebranie Rodziców Oddziału wybiera spośród siebie Radę Oddziału – przewodniczącego, 

jego zastępcę, skarbnika, zgodnie z listą zgłoszonych kandydatów na poszczególne 

stanowiska wg ilości uzyskanych głosów w głosowaniu tajnym. 

3. Za wybranego na stanowisko uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość 

głosów.  

4. Rada Oddziału wybiera spośród siebie delegata do Rady Rodziców. 

5. Rada Rodziców Szkoły Składa się z delegatów wszystkich klas.  

6. Rada Rodziców wybiera spośród siebie, uzupełnia skład i odwołuje:  

• Prezydium Rady Rodziców, jako organ kierujący pracami Rady Rodziców, w liczbie 5 

osób,  

• Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców w liczbie 3 osób.  

7. Prezydium Rady Rodziców konstytuuje się na pierwszym zebraniu wybierając: 

Przewodniczącego oraz jego zastępców, sekretarza i skarbnika.  

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego oraz jego zastępcę na 

pierwszym zebraniu. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Prezydium 

Rady Rodziców.  

9. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć komisje problemowe i zespoły robocze spośród 

swoich członków, członków Rady Rodziców, spośród innych rodziców oraz osób 

współpracujących z Radą spoza Szkoły (jako ekspertów - z głosem doradczym).  

10. Członkami wszystkich struktur organizacyjnych Rady Rodziców mogą być jedynie 

rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły.  

  

ROZDZIAŁ III  

Szczegółowe zasady powoływania organów oraz tryb działania Rady Rodziców.  

  

1. Kadencja delegata do Rady Rodziców trwa 1 rok.  

2. Delegaci do Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków 

mogą być odwołani przez upływem kadencji przez właściwe Zebranie Rodziców 

Oddziału. W miejsce ustępujących lub odwołanych delegatów Rady Rodziców, Zebranie 

Rodziców Oddziału wybiera nowych delegatów.  

3. Zebranie Rady Rodziców odbywa się 2 razy do roku w miesiącu wrześniu oraz marcu. 

Nadzwyczajne Zebranie Rady Rodziców może być zwołane na wniosek co najmniej 2/3 

delegatów Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej i ma 

kompetencje Zebrania Rady Rodziców.  

4. Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej 

dokonuje Zebranie lub Nadzwyczajne Zebranie Rady Rodziców zgodnie z listą 

zgłoszonych kandydatów na poszczególne stanowiska, według kolejności uzyskanych 

głosów, w odrębnych głosowaniach.  



5. Za wybranego na stanowisko uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość 

głosów. 

6. Wybór Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców musi się odbyć przy obecności co 

najmniej połowy ilości członków Prezydium Rady Rodziców. Wyboru Przewodniczącego 

dokonuje się w głosowaniu tajnym.  

7. Podejmowanie Uchwał Rady Rodziców podlega następującym zasadom :  

a) Uchwały Rady Rodziców i jej organów zapadają kwalifikowaną większością głosów 

w głosowaniu jawnym, tj. przy obecności co najmniej połowy plus jeden 

uprawnionych,  

b) w przypadku gdy w pierwszym wyznaczonym terminie po prawidłowym 

zawiadomieniu przedstawicieli klas (7 dni wcześniej) brak jest quorum - w następnym 

wyznaczonym terminie po prawidłowym zawiadomieniu przedstawicieli klas (w 

sposób opisany wyżej), wobec braku quorum uchwały Rady Rodziców zapadają 

zwykłą większością głosów.  

  

ROZDZIAŁ IV  

Zadania Rady Klasowej Rodziców.  

  

1. Zadaniem Rady Oddziałowej Rodziców jest przede wszystkim postulowanie i realizacja 

uchwał Rady Rodziców na terenie danej klasy przez:   

a) współudział w realizacji zadań programu Szkoły,  

b) organizowanie przez rodziców prac na rzecz Szkoły, szczególnie na rzecz poprawy 

warunków pracy i wypoczynku uczniów,  

c) pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i 

sportowej uczniów,  

d) współudział w realizacji zadań opiekuńczych Szkoły, a zwłaszcza:   

 udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i 

opracowanie programu ich zaspokajania,   

 pomoc Szkole i organizacjom młodzieżowym w organizowaniu 

uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od 

zajęć,   

 pomoc Szkole w działalności na rzecz ochrony zdrowia uczniów,   

 współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form 

pomocy materialnej   

2. Rada Oddziałowa Rodziców realizuje również zadania nie zastrzeżone dla innych 

organów Rady Rodziców, a w szczególności:   

a) współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy,   

b) współdziała z Przewodniczącym Prezydium Rady Rodziców w celu realizacji zadań o 

charakterze ogólnoszkolnym.   



c) zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrania rodziców w 

miarę potrzeb,   

ROZDZIAŁ V  

Zadania poszczególnych organów Rady Rodziców.  

  

1. Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest:   

a) udział w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,  

b) podejmowanie ważnych decyzji w okresie między zebraniami Rady Rodziców,  

c) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej,  

d) coroczne składanie sprawozdań z działalności na posiedzeniach Rady Rodziców,  

e) określanie wysokości minimalnej składki, w danym roku szkolnym, na rzecz 

Funduszu  

Rady Rodziców ,  

f) koordynowanie działalności Rad Oddziałowych Rodziców.  

2. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:  

a) kierowanie działalnością Prezydium Rady Rodziców,  

b) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz i przed innymi organami Szkoły,  

c) przydział zadań członkom Prezydium Rady Rodziców,  

d) zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców,  

e) przekazywanie wniosków i opinii oraz postulatów rodziców organom Szkoły.  

3. Zadaniem Sekretarza Prezydium Rady Rodziców jest zapewnienie prawidłowej 

organizacji pracy Rady Rodziców a zwłaszcza:  

a) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium,   

b) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie 

prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentacji.   

4. Zadaniem Skarbnika jest czuwanie nad prawidłowością realizacji polityki finansowej, 

zgodnie z uchwałami Prezydium Rady Rodziców. Skarbnik współpracuje z Prezydium 

Rady Rodziców oraz Księgowym Rady Rodziców. Prowadzenie księgowości Rady 

Rodziców powierza się innemu podmiotowi.  

5. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności poszczególnych organów Rady 

Rodziców, a w szczególności:  

a) kontrola działalności Prezydium Rady Rodziców z Regulaminem Rady Rodziców i 

uchwałami Prezydium Rady Rodziców,  

b) dokonywać raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Prezydium Rady  

Rodziców w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad 

prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.  



  

ROZDZIAŁ VI  

Fundusze Rady Rodziców i działalność finansowo-gospodarcza.  

  

1. Prezydium Rady Rodziców tworzy i zarządza Funduszami Rady Rodziców.  

2. Zebranie Rady Rodziców na wniosek Prezydium Rady Rodziców zatwierdza preliminarz 

dochodów i wydatków.  

3. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców, dochodów osiąganych z własnej 

działalności Rady Rodziców oraz z wpływów z instytucji państwowych, organizacji 

społecznych, oraz innych źródeł.  

4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie według swego uznania 

możliwości.  

5. Rada Rodziców może podejmować dowolną, zgodną z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, działalność gospodarczą, a uzyskane dochody przekazać na zasilanie funduszy 

Rady Rodziców.  

  

ROZDZIAŁ VII  

Postanowienia końcowe.  

  

1. Sprawy sporne pomiędzy Radą Rodziców a innymi organami Szkoły rozstrzygane będą w 

postępowaniu układowym.  

2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zebranie Rady Rodziców.   

3. Zmiany Regulaminu może dokonać Rada Rodziców.   

 


