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§ I   Procedura wyborcza Rady Rodziców 

       

1. Radę Rodziców tworzy jeden przedstawiciel rad oddziałowych,      

wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału. W Radzie Rodziców może, na życzenie 

rodziców, uczestniczyć więcej niż jeden przedstawiciel rady 

oddziałowej. 

2. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Czas pracy Rady Rodziców trwa 1 rok.. 

5. Pierwsze zebranie nowego Zarządu Rady Rodziców organizuje 

przewodniczący Zarządu Rady Rodziców kończącej pracę.  

 

§ II  Władze Zarządu Rady Rodziców   

      

1. Rada Rodziców wybiera spośród siebie zwykłą większością 

głosów:  

- przewodniczącego 

- zastępcę przewodniczącego 

- sekretarza 

- skarbnika 

2. Rada Rodziców wybiera komisję rewizyjną w składzie 3-

osobowym: 

- przewodniczący 

- sekretarz 

- członek 

3. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej 

Zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 

4. Zebranie plenarne może być zwoływane także w każdym czasie 

na wniosek klasowych rad rodziców, na wniosek dyrektora 

szkoły, rady pedagogicznej. 

5. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 2 

miesiące. Na posiedzenie Zarządu zaprasza się dyrektora szkoły 

i inne osoby. 

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

7. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz  

w roku. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć 

każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu 

posiedzeniu Rady Rodziców i Zarządowi. 

8. Propozycje zmian Regulaminu Rady Rodziców mogą być 

zgłaszane przez: 



 Prezydium Rady Rodziców 

 Oddziałowe Rady Rodziców 

 Rodziców i opiekunów prawnych reprezentowanych przez co 

najmniej 30 osób 

 Dyrektora szkoły. 

9. Regulamin przyjmowany jest opinią większości głosów spośród 

obecnych na zebraniu. 

10. Odwołanie Prezydium Rady Rodziców w całości lub 

poszczególnych jej członków przez Radę Rodziców odbywa się 

na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez 

członka rady.  

Przyczyną odwołania mogą być np.: 

 naruszenie przepisów prawa lub przepisów regulaminu rady  

 działania na szkodę szkoły, naruszenie obowiązujących norm 

życia społecznego, 

  nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach rady, 

  utrata zaufania rodziców,  

 odejście ucznia z klasy,  

 rezygnacja z pełnionej funkcji. 

 

 

§ III  Cele i zadania Rady Rodziców 

 

1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swą funkcję społecznie. 

2. Uchwały Rady Rodziców i Zarządu podejmowane są zwykłą 

większością głosów.    

                   3. . Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym 

skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli 

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. 

3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 

dyrektora szkoły 

4. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą 

na celu: 

- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w organizacji 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego 



- reprezentowanie opinii rodziców we wszystkich istotnych 

sprawach wobec władz samorządowych, oświatowych, 

szkolnych i nauczycieli. 

- współdziałanie z dyrektorem i rada pedagogiczną  

w zapoznawaniu rodziców z programem wychowania  

i opieki, organizacją nauczania i z zadaniami z niej 

wynikającymi 

5. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy: 

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego  

do realizacji programu pracy szkoły 

- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej  

w opracowywaniu perspektywicznego programu rozwoju 

szkoły, jej bazy i wyposażenia 

- pomoc w planowaniu wydatków szkoły oraz 

podejmowaniu prac służących zwiększaniu funduszy 

szkolnych 

- udział w organizowaniu działalności kulturalnej, 

artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów 

- zapobieganie zjawisku niedostosowania społecznego wśród 

uczniów 

- współudział w organizowaniu pomocy materialnej uczniom 

- współpraca w szerzeniu oświaty sanitarnej i zdrowotnej 

wśród uczniów 

- wybór z Rady Rodziców dwóch przedstawicieli do komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, wybór 

członków jawny większością głosów 

 

§ IV Zasady gromadzenia i wydawania funduszy 

                     

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej 

działalności szkoły z następujących źródeł: 

- ze składek rodziców 

- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i innych 

- z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców 

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego 

roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców. 

3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na 

podstawie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok 

szkolny. 

 

§ V.    Zebrania Rady Rodziców odbywają się na terenie szkoły. 

§ VI Regulamin Rady Rodziców i skład Prezydium Rady Rodziców oraz  

Komisji Rewizyjnej umieszczane są na stronie internetowej szkoły. 



 


