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Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

Art. 1 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach działa Rada Rodziców. Rada Rodziców 

reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów przedszkola, szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum.  

Art. 2 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1. Organ szkoły- należy rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły, Samorząd 

Uczniowski 

2. Statut szkoły – należy rozumieć statut Zespołu Szkolno-Przedszkol. w Bulowicach. 

Art. 3 

Rada Rodziców jest autonomicznym organem Szkoły, całkowicie niezależnym od Rady Pedagogicznej 

oraz Dyrektora Szkoły. 

Art.4 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 

Art.5 

Członkostwo w radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania 

uczęszczania dziecka do szkoły, rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.  

Art. 6 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady 

- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady 

Szkoły. 

- zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

Rozdział II 

Skład Rady Rodziców Szkoły 

Art. 7 

Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców 

uczniów danego oddziału. Każdy oddział reprezentuje jeden przedstawiciel. 

Art.8 

Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli oddziałów.  
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Rozdział III 

Kompetencje Rady Rodziców Szkoły 

Art.9 

Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną: 

a) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści         

i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów 

b) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane 

do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Art. 10 

Rada Rodziców opiniuje: 

a) Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły 

b) Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników  

c) Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole 

d) Podjęcie działalności stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w statucie szkoły 

e) Wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia 

f) Wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych                        

dla poszczególnych oddziałów 

g) Wprowadzenie do szkolnego planu nauczania przedmiotów ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym dla poszczególnych oddziałów. 

Art. 11 

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,                

z wyjątkiem nauczyciela stażysty. 

Art. 12 

Rada Rodziców może wnioskować do rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym programie 

nauczania oraz w szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może 

nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek musi mieć formę pisemną.  

Art.13 

Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez 

Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię         

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego 

.Opinie powinny być wyrażone na piśmie.  

Art. 14 

Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego 

przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 



4 
 

 

Art. 15 

Rada Rodziców ma prawo delegować swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej 

powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły.  

Art. 16 

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły oraz innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Szkoły 

Podstawa prawna: 

Art. 22a ust.2b; art.22a ust.2g; Art.36a ust.5 pkt 2b oraz ust.5b pkt 2; 

art. 56 ust.2; art.54; art. 64a ust. 2,3,4; ustawy  z dnia 7 wrze śnia 1991 

o systemie o światy i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2001 

Art. 6a ust.1 pkt 5; art. 9c ust.6 pkt 1,2; ustawy z dnia 2 stycznia 1982 

Karta Nauczyciela z pó źniejszymi zmianami.  

 

Rozdział IV 

Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców 

Art. 17 

Oddziałowe Rady Rodziców: 

a) Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu 

rodziców, 

b) Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i rozwiązywaniu 

problemów danej klasy, 

c) Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły, 

d) Występują z jednomyślnym wnioskiem  do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w 

przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału, 

e) Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu 

dydaktycznego w danym oddziale,  

f) Uczestniczą w plenarnych zebraniach wszystkich oddziałowych Rad Rodziców. 

 

Rozdział V 

Cele i zadania Rady Rodziców 

Art. 18 

Celem Rady Rodziców jest: 

a) Reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły w kontaktach: 

- z innymi organami Szkoły na. Radą Pedagogiczną, Dyrektorem lub samorządem 

uczniowskim. 
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-z instytucjami pozaszkolnymi np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na 

zajęcia pozalekcyjne itp. 

- z Radami Rodziców z innych szkół np. w celu wymiany doświadczeń 

-Wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego                

i dydaktycznego,  

b) Aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji 

nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole, 

c) Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania 

Szkoły,  

d)  Udzielanie pomocy materialnej uczniom. 

Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą: 

a) Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz 

innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, 

b) Wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo 

oświatowe i Statut Szkoły, 

c) Współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi                 i 

społecznymi działającymi w Szkole, 

d) Współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów 

zainteresowań, 

e) Otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych, 

f) Organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji programu pracy Szkoły, 

g) Gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności 

Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania. 

 

Rozdział VII 

Zasady wyborów do Rady Rodziców 

 

Art.19 

1. Wybory do Rady przeprowadzane są co roku, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 

Pierwsze wybory do Oddziałowej Rady Rodziców przygotowuje wychowawca klasy. Wychowawca 

sporządza protokół z wyborów. 

2. Wyboru przedstawiciela Rady Oddziałowej każdej klasy przeprowadza się spośród rodziców 

uczniów danej klasy. 

3. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania. 

5. Rodzice uczniów każdego oddziału, zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę 

Oddziałową. 
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6.Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym 

spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów. 

7. Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się w głosowaniu tajnym za zasadach ustalonych przez 

rodziców uczestniczących w zebraniu. 

8. Rada Oddziałowa liczy trzy osoby.  

9. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady 

Rodziców Szkoły. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela do Rady 

Rodziców Szkoły może wybierać ogół rodziców, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków 

Rady Oddziałowej. 

10.Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców Szkoły oraz 

zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. 

11. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 31 października.  

 

 

Rozdział VI 

Wewnętrzna struktura Rady Rodziców 

Art. 20 

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7-9 

osób. Członków Prezydium wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym zebraniu przedstawicieli 

Rad Oddziałowych zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych. 

Art. 21 

Prezydium Rady Rodziców składa się z Przewodniczącego Rady, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika, 

członków czynnych 1-3 osoby, oraz Komisji Rewizyjnej. 

Art. 22 

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę 

na zewnątrz. 

Art. 23 

Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

Art. 24 

Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady  w zakresie protokołowania jej posiedzeń.  

Art. 25 

Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem zgromadzonym przez Radę.  

Art. 26 

Spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych wybiera się członków Komisji rewizyjnej. Komisja składa 

się z trzech osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości 

gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców, a także 

kontrolowanie prawidłowości ich księgowania.  
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Art. 27 

Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami kontroli finansowej. 

 

Art. 28 

Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły 

lub przynajmniej 30 rodziców uczniów Szkoły. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie                   

do Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców wrz z podaniem przyczyny lub powodu. 

 

 

Rozdział VIII 

Organizacja pracy Rady Rodziców 

Art. 29 

Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, co najmniej  

dwa razy w semestrze. 

1) Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie 

Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. 

2)Posiedzenia Rady mogą być również zwołane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady 

oraz na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 

3)Zebrania Rady Rodziców i zebrania Prezydium Rady są protokołowane. Każdy rodzic       ma 

prawo wglądu do protokołów. 

4)Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania                      na 

następnym posiedzeniu Rady. 

5)Przygotowanie oraz prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. 

Porządek obrad przedstawiany jest  na początku zebrania. 

6)W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

7)W wyjątkowych sytuacjach, gdy członek Rady nie może uczestniczyć w zebraniu, 

wyznaczona zostaje przez niego osoba zastępująca należąca do Rady Oddziałowej. 

8)Posiedzenia Rady są ważne, o ile informacja o spotkaniu podana została do wiadomości  

rodziców w formie ustalonej przez szkołę i uczestniczyła w niej co najmniej połowa składu 

Rady. 

9)Przewodniczący Rady Rodziców na ostatnim walnym zebraniu Rady Rodziców w każdym 

roku szkolnym przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele  

Oddziałowych Rad Rodziców zobowiązani są do przedstawienia informacji i sprawozdań  z 

zebrań ogółowi rodziców w danej klasie. 

10)Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny. 
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11)Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów 

Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 

organu uprawnionego.  

12)Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania Dyrektora 

Szkoły oraz przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.  

 

Rozdział IX 

Tryb podejmowania uchwał 

Art. 30 

Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady. 

Art. 31 

W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

Art. 32 

Sekretarz RR odnotowuje wszystkie uchwały. Uchwały numerowane są w sposób ciągły w danym 

roku szkolnym. Do uchwał wgląd mają Dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów. 

Art.33 

 Plenarne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady rodziców do podejmowania 

decyzji w imieniu Rady Rodziców, za wyjątkiem uchwał dotyczących art. 10 art. 11. 

Art. 34 

Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów szkoły. Uchwały RR 

niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.  

Art. 35 

W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły. 

Art. 36 

Opinie i wnioski Rady Rodziców wydawane są w tym samym trybie co uchwały.  

 

 

Rozdział X 

Prawa i obowiązki członków Rady 

Art. 37 

Członkowie Rady mają prawo: 

- dostępu do wszystkich dokumentów prawa wewnątrz szkolnego, 

-w uzasadnionych sytuacjach do innych dokumentów poza uznanymi za poufne lub dotyczące spraw 

personalnych, 

- wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły, 
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- głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę, 

Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

 

Rozdział XI 

Gospodarka finansowa 

Art. 38 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

- dobrowolne składki rodziców, 

- darowizny od osób fizycznych, instytucji, organizacji, fundacji, 

- organizacja dochodowych imprez  

-inne źródła. 

Art. 39 

Wysokość minimalnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Zarząd Rady 

Rodziców przedstawia propozycję wysokości minimalnej składki całej szkole.  

Wysokość dokonywanej wpłaty podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez 

każdego rodzica.  

Art. 40 

Wydatkowanie środków RR odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady Rodziców, 

zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd RR. 

Art. 41 

Zasady wydatkowania funduszy rady Rodziców: 

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na : 

a) Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania, 

zakup odzieży, podręczników oraz w formie zapomóg, 

b) Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Sportu, Dzień 

Dziecka itp. 

c) Dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad , konkursów przedmiotowych, 

sportowych, 

d) Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o 

charakterze międzyszkolnym, gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, 

e) Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych 

f) Częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek 

g) Zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów 

h) Zakup książek do biblioteki szkolnej,  

i) Podróże służbowe uczniów i członków Rady Rodziców 

j) Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem statutowej działalności Rady w tym 

księgowości 
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k) Na kapitał założycielski, dla utworzenia określonej działalności gospodarczej 

l) Dofinansowanie działalności statutowej szkoły 

m) Finansowanie własnych projektów Rady 

Art. 42 

Środki zgromadzone przez Radę mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym,  

w akcjach, funduszach inwestycyjnych. Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców. 

Art. 43 

Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji –sposób ich wydatkowania może być 

w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady.             

W takim przypadku zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez zgody 

ofiarodawców. W przypadku braku wskazania sposobu wydatkowania w/w środków stosuje się 

zasady art. 38 

Art. 44 

Zarząd Rady rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad 

dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców. Zarząd RR rozlicza się z powierzonych mu 

środków finansowych przed Komisją Rewizyjną. Sprawozdanie ze swojej działalności zarząd RR składa 

raz w roku do 30 września za poprzedni rok szkolny. 

Art. 45 

Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na 

nim środków finansowych i upoważnia osobę lub osoby do dokonywania na nim operacji bankowych. 

Art. 46 

Środki finansowe niewykorzystane w danym roku szkolnym, przechowywane będą na rachunku 

bankowym do wykorzystania w następnym roku szkolnym.  

 

Rozdział XII 

Postanowienia końcowe 

Art. 47 

Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i 

statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie. 

Art. 48 

W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły, podległych jej pracowników-

Przewodniczący Rady Rodziców może wnieść zażalenie zgodnie z procedurą ustaloną w statucie, 

dotyczącą rozstrzygania sporów między organami szkoły. 
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Art. 49 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych, członkowie Prezydium, członkowie Komisji rewizyjnej mogą być 

odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora 

Szkoły. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedur ustalonych w art.30. 

Art. 50 

Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Bulowicach” 

Art. 51 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, podpisuje go Przewodniczący Rady Rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Przewodniczącego Rady Rodziców………………………………………………………………………………………… 

 

 


