
REGULAMIN RADY RODZICÓW   

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  Z  ODDZIAŁMI  SPORTOWYMI 

W DOBRZENIU WIELKIM 

 
& 1 

1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność rady rodziców  
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu 
Wielkim na podstawie art.34 ust 2 oraz art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 Nr 256. poz. 2572 oraz Dz. U. Z 
2007 nr 80, poz. 542) 
 

& 2 
1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do: 

1) reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 
2) ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych           

z nauką i wychowaniem uczniów, 
3) uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły skierowanego do uczniów, programu profilaktyki 
skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców,  

4) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności 
kształcenia lub wychowania szkoły,  

5) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
szkoły,  

6) opiniowania szkolnego zestawu programów i podręczników, 
7) występowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 

8) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i polepszania jej wyników: 

       a) znajomości zadań i zamierzeń dyd.- wychowawczych w szkole 
            i klasie, 
       b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego  
           dziecka i jego postępów lub trudności, 
       c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania  
           uczniów. 
   

& 3 
1. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok. Ustępująca rada działa do chwili 

wyboru i konstytuowania się nowej.  
2. Członkowie rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach rady, mogą 

być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub samą radę odwołani 
przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych 



członków rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani 
nowi członkowie przez klasowe zebranie rodziców. 

 
 

& 4 
1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rady pedagogicznej można 
rozwiązać dotychczasową radę rodziców przed upływem jej kadencji                   
i zobowiązać dyrektora do zorganizowania wyborów do nowej rady rodziców. 
 

& 5 
1. Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo. 
 

& 6 
1. Jako organizacja wewnątrzszkolna rada rodziców prowadzi swoją działalność 
w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
 

& 7 
1. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców,             
z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę oraz z zasiłków, 
darowizn i dotacji. 
2. Wysokość składki na radę rodziców ustala się na początku każdego roku 
szkolnego na zebraniu rady rodziców. Propozycję wysokości składki 
przedstawia dla całej szkoły prezydium ( zarząd ) rady rodziców. 
 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, prezydium 
rady rodziców może wyrazić zgodę na obniżenie składki wnoszonej na kolejne 
dzieci danych rodziców lub zwolnienie części dzieci ze składki. 
Prezydium rady rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki 
tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki 
lub zwolnienie z jej wnoszenia wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski 
w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy. 
 

& 8 
 1. Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie: 
   1)szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej, 
   2) uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do 
       szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej  
       i warunków do odrabiania zadanych lekcji,  
   3) oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku  
       do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie, 
   4) organizowania pomocy wychowawczo- opiekuńczej dla sierot, półsierot 
       i innych dzieci, które nie mają niezbędnej opieki i warunków kształcenia   
       się, 
   5) organizowania dożywiania, wycieczek dla dzieci, 



   6) utrzymania na należytym poziomie warunków higieniczno- sanitarnych  
        i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci oraz zapewnienie im 
        opieki higieniczno- lekarskiej, 
   7) zaspokajania potrzeb materialnych szkoły, 
   8) pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska, 
   9) zapewnienia warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań 
       istniejącym w szkole. 
 

& 9 
1. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami rady 
pedagogicznej. 
 

&10 
1. Podstawową komórką rady rodziców jest klasowa rada rodziców. 
2. Wybory rad klasowych i ich przewodniczących odbywają się corocznie            
we wrześniu, na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców               
z wychowawcami. 

1) Wybory odbywają się  w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez   
     rodziców uczestniczących w zebraniu. 

    2)  Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu. 
3) Wszyscy rodzice mają prawo wyborcze – prawo kandydowania   
     oraz prawo zgłaszania kandydatury 

    4)  Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 
    5)  Kandydaci winni wyrazić zgodę na udział w wyborach i pełnienie funkcji. 
3. W skład rady klasowej rodziców wchodzą:  
  1) przewodniczący, 
  2) dwóch członków ( jeden pełni funkcję skarbnika ) 
  3) wychowawca klasy. 
4. Uzupełniające wybory przeprowadza się w tych radach, których skład został  
zdekompletowany. 
 

& 11 
1. Radę rodziców szkoły tworzą: 

1) przewodniczący rad klasowych,  
2) dyrektor szkoły ( z urzędu ) 
3) wicedyrektor 
4) nauczyciel – delegat rady pedagogicznej, 

2.  Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu rady rodziców odejdzie 
przedstawiciel danego oddziału w szkole ( klasy ), zarządza się wybory 
uzupełniające w tym oddziale. 
 
 



& 12 
1. Wybory zarządu rady rodziców odbywają się na pierwszym ogólnym 
zebraniu rady rodziców, które zwołuje dyrektor szkoły, a prowadzi 
przewodniczący lub zastępca przewodniczącego ustępującej rady. 
2. W skład zarządu wchodzą: 
    1)    przewodniczący, 

2)  zastępca przewodniczącego, 
3) sekretarz, 
4) skarbnik, 
5) delegat rady pedagogicznej, 
6) dyrektor szkoły, 
7) wicedyrektor. 

3. Formę zgłaszania kandydatur i głosowania ustala się na początku zebrania.  
Przy równej ilości głosów zarządza się dodatkowe głosowanie,  dotyczące osób 
które je uzyskały (jeśli niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie składu zarządu ). 
 

& 13 
 1. Kadencja zarządu rady trwa jeden rok. 
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora i zarządu Rada 
Rodziców może przedłużyć kadencję na następny rok. 
 

& 14 
 1. Zarząd działa w imieniu rady rodziców, wykonuje jej uchwały i uchwały 
ogólnego zebrania rodziców oraz prowadzi prace bieżące ( w tym zwoływanie 
posiedzeń plenarnych rady rodziców i zebrań ogólnych rodziców, po 
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły ). 
 
 

& 15 
1.  Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera komisję rewizyjną 
składającą się z dwóch osób. 
 

& 16 
1. Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe  w zależności od 
potrzeb szkoły oraz komisje do wykonania zadań doraźnych. 
2. W ramach komisji problemowych mogą działać wszyscy rodzice uczniów 
szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz członkowie  innych organizacji. 
 

& 17 
1. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie 

ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na rok.  
 2. Do jego zadań należy: 
     1) wybór członków rady rodziców szkoły, zgodnie z & 12, 



     2) wybór komisji rewizyjnej, 
     3) przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej rady i sprawozdania 
         komisji rewizyjnej. 
 

& 18 
1. Zarząd rady rodziców szkoły opracowuje plan działalności na dany rok 
szkolny wraz z planem finansowo- gospodarczym oraz ramowe wytyczne do 
pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza rada rodziców           
w pełnym składzie. 
 

& 19 
1. Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 
dwa razy w roku. Prowadzi je klasowa rada rodziców.  
2. Zebranie zwołuje rada w porozumieniu z wychowawcą klasy lub 
wychowawca klasy po uzgodnieniu   z dyrektorem szkoły. 
 

& 20 
1. Zebrania rady rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 
2. Zebrania zarządu rady rodziców odbywają się w miarę potrzeb.   
 

& 21 
1. Uchwały wszystkich zebrań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie) 
zapadają większością głosów.  
2. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły 
zawiesza ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu - do decyzji władz 
sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą. 
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe 
rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.  
Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada 
sekretarz prezydium rady. 
  

& 22 
1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi 
posiedzeniami rady rodziców. 
2. Komisja rewizyjna może się zbierać także z własnej inicjatywy lub na 
wniosek prezydium rady rodziców lub klasowej rady rodziców.  

1) Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę 
pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, 
prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie 
komisji rewizyjnej. 

 
 



& 23 
1. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady 
rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze wynikają z potrzeb 
realizacji zadań jakich się te zespoły podjęły. 
 

& 24 
1. Dokumentacja z pracy rady rodziców szkoły, jej agend i rad klasowych 
przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 
 

& 25 
1. Fundusze rady rodziców szkoły mogą być użyte na cele określone w &2, oraz 
& 8 i 18. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok 
szkolny przyjętego przez plenum rady rodziców szkoły. 
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej 
zamieszczonym ,,ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców’’. 
 

1) Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się  
w sposób następujący: 

                a) 30 % środków zebranych przez rodziców danej klasy może zostać 
              przekazana do dyspozycji prezydium rady rodziców  
              z przeznaczeniem na zabawę choinkową dla dzieci i na nagrody  
              książkowe na zakończenie roku szkolnego. 
               b) Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest  
              przekazywana do dyspozycji klasowej rady rodziców. 

 c)  Klasowa rada rodziców może wydatkować środki pochodzące ze 
składki rodzicielskiej na następujące cele: 

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci  
     sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, 
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze  
     ogólnoszkolnym, festyn sportowo- rekreacyjny z okazji Dnia   
     Dziecka i Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów  
     przedmiotowych, sportowych itp., 
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów  
     artystycznych i sportowych, 

        -    sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu 
                        artystycznego szkoły, 

- dofinansowanie wycieczek i wyjazdów szkolnych 
 
 
 

  2) Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż 
składka rodzicielska. 
 



a)  Środki te mogą być wydatkowane na: 
- dofinansowanie celów ustalonych w pkt. 1, 
- organizowanie zabawy choinkowej dla dzieci, 
- finansowanie własnych projektów rady rodziców,  

        -  przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia    
           określonej   formy działalności gospodarczej, 

- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach 
  terminowych lub w postaci zakupu akcji. 

3) Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od 
życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na 
rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może 
wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców. 
 

& 26 
1. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców 
szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji. 
 

& 27 
1. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się 
skarbnicy rad klasowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły. 
 

& 28 
1.  Rada rodziców szkoły prowadzi własną rachunkowość wg przepisów 
regulujących sposób prowadzenia rachunkowości. Za właściwe prowadzenie 
ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.  
2.  Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- 
rozliczeniowy  w celu przechowywania bieżących wpłat i przelewów. 
 

& 29 
1. Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie 
planu finansowo- gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność 
obrotów i sald na rachunku bankowym rady rodziców szkoły z dokumentami, 
celowość i prawidłowość wydatków rady. 
 

& 30 
1. Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności rady 
rodziców szkoły na żądanie dyrektora szkoły. 
 

& 31 
1. O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje 
każdorazowo, na piśmie, radę rodziców szkoły i dyrektora szkoły. 
 
 



& 32 
1. Rada rodziców poprzez różne formy działania, zapewnia realizację 
uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, 
określonych w & 2 pkt. 7 niniejszego regulaminu. 
2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub 
podległych jej pracowników, a także radę pedagogiczną, prezydium rady 
rodziców może złożyć pisemnie zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do 
dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma 
prawo wyczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 
3. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły 
wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej 
oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia- zarząd 
rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu 
prowadzącego szkołę. 

 
& 33 

1. Członkowie klasowych rad rodziców,  zarządu  rady rodziców jak  
i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed 
upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich 
odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury 
ustalonej w & 22 tego regulaminu. 
 

& 34 
1.  Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 
Rada Rodziców 
przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  
w Dobrzeniu Wielkim 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 


