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Tekst jednolity 

Regulamin Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” 

w Piastowie 

 

Podstawa prawna niniejszego regulaminu: 

1. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59). 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  

nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły: 

 Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, 

 Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, 

 Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany 

przez rodziców uczniów danej klasy, 

 Samorząd – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski 

 Prezydium – należy przez to rozumieć 4 przedstawicieli Rady Rodziców wybieranych 

na pierwszym zebraniu Rady. 

 

§ 2 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły. 

2. Kadencja Rady trwa rok z założeniem, iż ustępująca Rada działa do chwili wyboru 

i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, co powinno nastąpić nie później niż 14 dni 

po odbyciu zebrań klasowych.  

3. Reprezentantem Rady jest Prezydium w składzie Przewodniczący Rady, Zastępca 

Przewodniczącego Rady, Skarbnik i Sekretarz.  

4. Prezydium wybierane jest na pierwszym posiedzeniu plenarnym, zwoływanym 

przez Dyrektora. 

5. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Prezydium ubędzie 

więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład. 

6. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu 

jawnym. 

 

 

Rozdział II 

Kompetencje i zadania Rady Rodziców. 

 

§ 3 

Ogólne uprawnienia Rady: 

1. Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu nadzoru z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 

2. Wnioskowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim do organu 

prowadzącego o zmianę imienia szkoły. 
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§ 4 

Zadania Rady związane z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego 

i opiekuńczego szkoły: 

1. Uchwalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 

profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Opiniowanie wprowadzenia do planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Opiniowanie organizacji czwartej godziny wychowania fizycznego. 

4. Ustalanie w porozumieniu z Dyrektorem  wzoru jednolitego stroju. 

5. Ustalanie, w porozumieniu z Dyrektorem sytuacji, w których przebywanie uczniów 

na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju szkolnego. 

6. Opiniowanie wniosku o podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenie 

lub inną organizację. 

7. Branie udziału, poprzez swojego przedstawiciela, w pracach zespołu powypadkowego 

powołanego przez Dyrektora. 

8. Opiniowanie statutu  szkoły oraz innych dokumentów i procedur wewnętrznych szkoły 

dotyczących społeczności szkolnej.  

9. Podejmowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. 

 

 

§ 5 

Zadania Rady Rodziców związane z nadzorem pedagogicznym: 

1. Opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o ile organ 

nadzoru poleci Dyrektorowi opracowanie takiego programu. 

2. Na początku roku przyjmowanie do wiadomości przekazywanego przez Dyrektora planu 

nadzoru. Pod koniec roku Rada zapoznaje się z informacją o sposobie realizacji tego planu. 

 

§ 6 

Uprawnienia Rady Rodziców odnoszące się do polityki kadrowej. Rada: 

1. Opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 

2. Może występować z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela. 

3. Deleguje swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzoru do zbadania odwołania od oceny pracy nauczyciela. 

4. Deleguje swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ 

nadzoru do rozpatrzenia wniosku dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy. 

5. Na wniosek organu prowadzącego deleguje swoich przedstawicieli do udziału w konkursie 

na dyrektora szkoły jako członka komisji. 

 

§ 7 

Kompetencje Rady Rodziców w zakresie spraw finansowych szkoły. Rada: 

1. Opiniuje projekt planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły. 

2. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 

i wydatkować je zgodnie z regulaminem Rady. 

3. Może przekazywać środki finansowe na doskonalenie statutowej działalności szkoły, 

a w szczególności na: 

 poprawę warunków technicznych i wyposażenia szkoły 

 zapewnienie uczniom potrzebującym pomocy materialnej 

 działania w zakresie krajoznawstwa i turystyki oraz sportu 
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 działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole 

 działania w zakresie  

4. Pełni patronat i opiekę finansową nad działalnością Samorządu Uczniowskiego, 

a w szczególności: 

 opiniuje udział uczniów w akcjach charytatywnych polegających na zbieraniu 

i przekazywaniu środków finansowych na określony cel. 

 

 

Rozdział III 

Wybory do Rady Rodziców. 

 

§ 8 

1. W terminie ustalonym przez Dyrektora zwoływane są we wrześniu pierwsze zebrania 

klasowe. 

2. Rodzice uczniów danej klasy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę 

Klasową. 

3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Klasowej 

decydują rodzice danej klasy. 

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia może 

reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic lub opiekun prawny. 

5. Wybory Rad Klasowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez 

rodziców uczestniczących w zebraniu. 

 

§ 9 

1. Rada Klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 

2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Klasowej do Rady 

Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu 

tajnym, spośród wybranych członków Rady Klasowej. 

 

Rozdział IV 

Władze Rady Rodziców. 

 

§ 10 

Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady. 

 

§ 11 

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż 3 

osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

 

§ 12 

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium 

Rady, wszystkich członków Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

5. Prezydium składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami 

pokontrolnymi.  

6. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy zebraniami. 

7. Do podstawowych zadań Prezydium należy mi.in.: 

a) Bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką 

finansową rady, 
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b) Wykonywanie i podejmowanie uchwał w imieniu Rady, podpisane 

przez Przewodniczącego Rady, 

c) Prowadzenie komunikacji i koordynacja z Radami Klasowymi, 

d) Zatrudnienie osób (zlecenie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców. 

 

 

§ 13 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie: 

 realizacji uchwał podejmowanych przez Prezydium, 

 gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady. 

 

Rozdział V 

Posiedzenia Rady Rodziców. 

 

§ 14 

1. Rada zwołuje swoje posiedzenia w trybie stacjonarnym lub on-line.  

2. Posiedzenia Rady odbywają co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 

3. Posiedzenia Prezydium  Rady odbywają się na miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy 

w roku szkolnym.  

4. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady powiadamiając członków Rady 

co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-

dniowego terminu. 

5. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu 

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

6. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby 

zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

7. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 

 

§ 15 

 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym 

posiedzeniu Rady. 

 

Rozdział VI 

Podejmowanie uchwał. 

 

§ 16 

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

Dopuszczone jest głosowanie w formie ankiety udostępnionej on-line.  

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie 

odbywa się w trybie tajnym. 

 

§ 17 

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
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§ 18 

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

 

 

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki członków Rady. 

 

§ 19 

1. Członkowie Rady mają prawo: 

 dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem 

procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami 

uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych 

 wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły 

 głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę 

 składania wniosków o dofinansowanie, 

 angażowania się w życie szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach 

Rady. 

Rozdział VIII 

Fundusze Rady Rodziców. 

 

§ 20 

1. Fundusze Rady pochodzą z: 

 wpłaconych przez rodziców dobrowolnych składek, których proponowaną wysokość 

ustala Rada  

 dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych, w tym wpływów od sponsorów 

 działalności Samorządu Uczniowskiego 

 innych źródeł, w tym dotacji czy prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą lub niższą składkę od ustalonej 

w zależności od swoich możliwości finansowych. Wzór deklaracji wpłat na Radę stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Składki pochodzące od rodziców zbierają Skarbnicy Klasowi, a następnie odprowadzają je 

na konto bankowe Rady Rodziców. Dowodem wpłaty jest potwierdzenie przelewu wraz 

z przesłaną specyfikacją na pocztę e-mail Rady. Specyfikacja powinna zawierać kwotę 

wpłat, nr klasy i ilość uczniów.   

4. Rodzice mogą dokonać wpłaty indywidualnie bezpośrednio na konto bankowe Rady, 

po uprzednim zawiadomieniu e – mailowym Skarbnika Rady. W tytule wpłaty konieczne 

jest podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza dziecko. Wpłaty 

nieopisane nie będą brane pod uwagę przy procentowych wypłatach na rzecz klasy.  

5. Ustala się tytuł zbiorczej klasowej wpłaty: klasa, ilość uczniów wpłacających.  

Przykład „Składki od klasy 1c za 24 uczniów”.  

 

§ 21 

1. Rada może wydatkować zgromadzone fundusze na następujące cele: 

 sfinansowanie działań danej klasy w postaci zwrotu części wpłaconych przez nią składek: 

 w wysokości 10 % wartości wpłaconej kwoty dla klas 0-7, 

 w wysokości 20 % wartości wpłaconej kwoty dla klas 8 kończących szkołę 

 dofinansowanie wyjść kulturalno – oświatowych, wycieczek edukacyjnych 

i krajoznawczo – turystycznych oraz „zielonych szkół” uczniom potrzebującym wsparcia 

finansowego 
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 nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, w tym liderów Samorządu 

Uczniowskiego czy reprezentujących Poczet Sztandarowy, zespołów artystycznych 

i sportowych 

 dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym 

 dofinansowanie inicjatyw organizowanych przez Samorząd Uczniowski 

 dofinansowanie kosztów transportu młodzieży na konkursy i zawody 

 zakup książek, prasy i periodyków do biblioteki szkolnej 

 zakup środków dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz urządzeń i programów 

multimedialnych 

 dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom ciekawe 

spędzanie wolnego czasu i rozwijanie pasji 

 pomoc materialna dla uczniów z najuboższych rodzin w postaci dofinansowania 

dożywiania, odzieży, podręczników i innych niezbędnych rzeczy  

 dofinansowanie lub zakup sprzętów niezbędnych do poprawy warunków technicznych 

i wyposażenia szkoły 

 inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców. 

2. Procentowego zwrotu części wpłaconych składek, o którym mowa w §21 pkt. 1 dokonuje 

się na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Zwrot dotyczy kwot wpłaconych przed 1 czerwca danego roku szkolnego.  

4. Termin składania wniosków o zwrot środków dla klasy przewidziany jest maksymalnie 

do dnia 5 czerwca danego roku szkolnego. Wnioski złożone po tej dacie nie będą 

uwzględniane. 

5. Zwroty części wpłaconych składek, o którym mowa w §21 pkt. 1 będą dokonywane do 15 

dnia czerwca danego roku szkolnego. 

6. Wnioski dotyczące dofinansowania na potrzeby szkoły mogą składać przedstawiciele Rady 

Klasowej, a także Dyrektor Szkoły, nauczyciele i inni pracownicy placówki. Prośbę 

o dofinansowanie należy przesłać na adres e - mail Rady Rodziców. 

Wniosek musi zawierać szczegółowo określony cel, koszt oraz kwotę dofinansowania.   

7. Wydatki dotyczące pomocy materialnej uczniów będą rozpatrywane na wniosek złożony 

przez Pedagog szkoły.  

8. Zakupione ze środków własnych przedmioty o wartości powyżej 500 zł Rada przekazuje 

szkole na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiący załącznik nr 4 

do Regulaminu. Przedmioty powyższe są oznaczone adnotacją „Zakupione ze środków 

Rady Rodziców”.  

 

§ 22 

1. Szczegółowe zasady wydatkowania środków finansowych ustala corocznie Prezydium 

w planie finansowym tzw. Preliminarzu na dany rok szkolny, stanowiący załącznik nr 5 

do Regulaminu. 

2. Ewidencja dochodów i wydatków jest prowadzona w sposób rzetelny przez Skarbnika,  

na zasadach celowego i oszczędnego gospodarowania. Dopuszcza się możliwość 

odpłatnego prowadzenia obsługi finansowo - księgowej przez podmiot lub osobę 

z zewnętrz. 

3. Obowiązek podpisywania wszelkich dokumentów finansowych bądź merytorycznych 

spoczywa na Przewodniczącym Rady lub na upoważnionym przez niego członku 

Prezydium.  

4. Dopuszcza się dokonywanie zakupów na podstawie faktur, paragonów bądź 

oświadczenia osoby dokonującej zakupu lub wykonującej usługę dla potrzeb szkoły.  

 

§ 23 

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. 

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Prezydium. 
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Rozdział IX 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 24 

1. Rada posługuje się pieczątką o treści: „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 

w Piastowie”. 

2. Rada posługuje się pocztą e – mail o adresie sp5gesickiego.rada@gmail.com  

 

§ 25 

1. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia, 

po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych. 

 

§ 26 

1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki: 

  

Zał. 1 – Wzór deklaracji wpłat na Radę Rodziców 

Zał. 2 – Wniosek o zwrot części wpłaconych składek 

Zał. 3 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego  

Zał. 4 – Wzór preliminarza wpływów i wydatków na dany rok szkolny 

 

§ 27 

1. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


