
1 | S t r o n a  

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KRUPSKIM MŁYNIE 

 
 
 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.  Rada rodziców działa na podstawie Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r., poz. 59), statutu szkoły i niniejszego regulaminu, uchwalonego na 

pierwszym zebraniu Rady Rodziców. 

2.  W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3.  Kadencja rady rodziców trwa rok szkolny. 

4.  Rada rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe. Komisje i zespoły mają charakter 

opiniująco-doradczy. 

 

§ 2 

Wybory do rady rodziców 

 

1. Wybory do rady rodziców przeprowadza się we wrześniu na pierwszym spotkaniu rad 

oddziałowych. 

2.  Do rad oddziałowych rodziców mogą kandydować osoby uczestniczące w zebraniu rodziców 

uczniów danego oddziału. 

3.  Wybory członków rady rodziców przeprowadzają komisje wyborcze wybrane w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników zebrania wyborczego. Do komisji nie mogą wchodzić osoby 

kandydujące do rady rodziców. 

4.  Przeprowadzenie wyboru przedstawiciela do rady rodziców następuję w głosowaniu tajnym. 

5. Rada rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium rady rodziców: przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i skarbnika. Funkcje te mogą być łączone. 

 

§ 3 

Kompetencje Prezydium rady rodziców 

 

1. Przewodniczący rady rodziców organizuje prace rady, prowadzi posiedzenia rady, protokołuje 

jej przebieg i jest reprezentantem na zewnątrz. 

2. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 
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3. Skarbnik rady rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym 

przez radę rodziców. 

 

§ 4 

Uprawnienia i kompetencje rady rodziców 

 

1. Rada rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich 

reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego- 

profilaktycznego  szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4)  opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne 

organizacje, 

5)  wyrażanie opinii w sprawie szkolnego zestawu podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmiej 3 

lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku skzolnym, 

6)  wyrażanie opinii w kwestii związanej z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego 

stroju na terenie szkoły. 

3. Rada rodziców ma prawo: 

1)  wnioskować o ocenę pracy nauczyciela, 

2)  przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego za okres stażu, 

3)  udziału w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora. W skład komisji 

konkursowej wchodzą przedstawiciele rady rodziców wybrani w drodze głosowania 

jawnego. 
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§ 5 

Posiedzenia rady rodziców 

 

1. Posiedzenia rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym 

harmonogramie. 

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie rady rodziców zwołuje 

przewodniczący rady, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem 

spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać 

posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu. 

3.  Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 rady oraz 

na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. 

4.  Przygotowanie posiedzenia rady rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.  

5.  Posiedzenia rady rodziców prowadzone są przez przewodniczącego. 

6.  W posiedzeniach rady rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub 

inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady. 

7.  Posiedzenie rady rodziców są protokołowane. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji 

elektronicznej. 

 

§ 6 

Tryb podejmowania uchwał 

 

1. Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykła większością głosów, w głosowaniu 

jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez 

członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

2. W przypadku braku większości głosów w głosowaniu, głos przewodniczącego liczy się 

podwójnie. 

3. Uchwały rady rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki 

sam, jak przy podejmowaniu uchwał. 

 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki członków rady rodziców 

 

1. Członkowie rady rodziców mają prawo wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany 

temat. 
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2. Członkowie mają prawo do głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach 

podejmowanych przez radę rodziców. 

3. Członkowie rady rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach 

rady. 

§ 8 

Fundusze rady rodziców 

 

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

przeznaczone na działalność statutową szkoły. 

2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada rodziców w preliminarzu 

budżetowym. 

3. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady rodziców mogą składać: samorząd uczniowski, 

rada pedagogiczna, dyrektor szkoły. 

4. Fundusze rady rodziców przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym. Do 

założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 

rachunku uprawnione są osoby upoważnione przez radę rodziców.  

 

§ 9 

Postanowienie końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


