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                                                                                                                Załącznik nr  2 

 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce 
 

 

 

 

                                               REGULAMIN RADY RODZICÓW 
 

 

                                                                           § 1 

                                                          Postanowienia ogólne. 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

 

                                                                           § 2 

                                                   Kompetencje rady rodziców 
 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego  nadzór pedagogiczny z wnioskami               

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

 program wychowawczo - profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania  

 o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowany do uczniów, nauczycieli         

 i rodziców, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego  

 środowiska. 

3. Opiniuje programy, plan pracy szkoły oraz plan finansowy szkoły. 

4. Bierze udział w bieżącym programowaniu pracy szkoły. 

5. Pomaga w organizowaniu warunków pracy szkoły. 

6. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 

zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą. 

7. Gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Ich zasady wydatkowania, winny być określone w odrębnym regulaminie.      

 

                                                                 § 3 

                                                Wewnętrzna struktura rady rodziców 
 

1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych   

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Rada rodziców wybiera spośród siebie 6-osobowe prezydium jako wewnętrzny organ 

kierujący pracami rady rodziców oraz reprezentujący na zewnątrz. 

3. Członkowie prezydium wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

i sekretarza. 

4. Prezydium dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. 

5. Zgodnie z wolą prezydium rady, może ono upoważnić, w formie pełnomocnictwa 

szczególnego, przewodniczącego prezydium do reprezentowania rady rodziców na 

zewnątrz. 

6. Rodzice szczególnie zasłużeni w pracy na rzecz funkcjonowania i rozwoju szkoły, mogą 

pełnić funkcję honorowego członka prezydium rady rodziców. 

7. Prawo zgłaszania kandydata na honorowego członka prezydium mają: dyrektor szkoły, rada 

pedagogiczna, rada rodziców. 



2 

8. Decyzję o przyznaniu tytułu honorowego członka prezydium rady rodziców podejmuje rada 

rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.   

                                                                                                                                                           

                                                                           § 4 

                                                       Tryb pracy rady rodziców 
 

1. Posiedzenie rady rodziców zwoływane jest przez jej prezydium. 

2. Zebranie rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 

1/3 rady rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny – złożony do prezydium rady. 

3. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu, za który ponosi 

odpowiedzialność sekretarz prezydium. 

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu.  

5. Rada rodziców wyraża swoje opinie w głosowaniu jawnym. 

6. Listę uczestników posiedzenia rady rodziców oraz kworum, ustala każdorazowo sekretarz 

lub przewodniczący prezydium.  

 

                                                                              § 5 

                       Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców  

                                                     i prezydium rady rodziców 
 

1. Wybory do rady rodziców przeprowadzone są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym, nie później niż do 30 września danego roku. 

2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona    

radę oddziałową. 

3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej 

decydują rodzice danego oddziału. 

4. Do udziału w wyborach do rady oddziałowej są uprawnieni rodzice (prawni opiekunowie) 

uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden 

rodzic (prawny opiekun). 

5. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu. 

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 

7. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników zebrania. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby 

kandydujące do rady oddziałowej. 

8. Komisja skrutacyjna przyjmuje od rodziców zgłoszenia kandydatów do oddziałowej rady 

rodziców; tworzy listę kandydatów zapisując na tablicy ich imiona i nazwiska. 

9. Wyborcy zapisują na kartce trzy wybrane kandydatury. Kartki wrzucają do „urny”. 

10. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest 

jednocześnie wybrana do rady rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi 

inaczej. 

11. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla 

tych osób. 

12. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu rady rodziców odejdzie przedstawiciel danego 

oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. 

13. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu rady rodziców       

i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków dyrektora szkoły. 

14. Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od 

terminu wyborów. 
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15. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców wybiera się w głosowaniu jawnym w obecności 

co najmniej 50% członków rady rodziców prezydium rady rodziców, które jest 

wewnętrznym organem kierującym pracami rady rodziców oraz reprezentującym ją na 

zewnątrz. 

16. Prezydium rady rodziców składa się z 6 osób, które wybierają spośród siebie 

przewodniczącego , zastępcę i sekretarza. 

17. Tryb wyborów do prezydium rady rodziców: 

1) ustalenie przez przewodniczącego prezydium rady rodziców listy obecności i 

stwierdzenie prawomocności zebrania, 

2) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów, 

3) głosowanie jawne, 

4) ogłoszenie listy wyborów przez przewodniczącego prezydium rady rodziców. 

 

                                                                         § 6 

                        Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców 

 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 

z następujących źródeł: 

1) dobrowolne składki rodziców, 

2) wpłaty od osób fizycznych, organizacji, instytucji, fundacji, 

3) z charytatywnych imprez organizowanych przez radę rodziców. 

2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na 

pierwszym zebraniu rady rodziców. 

3. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco: 

1. decyzję o przeznaczeniu i wydatkowaniu składki rodziców podejmuje                       

z upoważnienia klasowa rada rodziców lub szkolna rada rodziców, 

2. główne cele na jakie mogą być wydatkowane środki to: 

1) dofinansowanie imprez szkolnych i klasowych, wycieczki, biwaki, upiększenie 

klas i szkoły; 

2) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin; 

3) dofinansowanie organizacji konkursów szkolnych; 

4) sfinansowanie organizacji niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań            

z dodatkowych wpłat rodziców przeznaczonych na określony cel; 

5) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych,  

sportowych; 

6) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości                              

i rachunkowości rady rodziców; 

7) inne. 

4. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka 

rodzicielska może być przeznaczona na: 

1) dofinansowanie celów ustalonych przez wpłacającego, 

2) finansowanie własnych projektów rady rodziców związanych z działalnością 

szkoły, 

3) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach 

terminowych, 

4) inne.             

5. Rada rodziców może wydatkować środki pochodzące z darowizn na cele inne niż ustalono 

wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody ofiarodawców. 

6. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy rady rodziców i prowadzenia księgowości 

wybiera się fachową siłę księgową. 
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7. Wynagrodzenie księgowego i umowę z nim zawiera prezydium rady rodziców. 

8. Rada rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy           

w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania przelewów. 

9. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

 

                                                                          § 7 

                                                          Postanowienia końcowe 

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkolna rada rodziców 

zaprasza na swoje posiedzenia dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów 

szkoły. 

2. Rada rodziców poprzez różne formy działania zapewnia realizację uprawnień 

regulaminowych i statutowych społeczności rodzicielskiej. 

3. W wypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję lub podległych jej 

pracowników także radę pedagogiczną, rada rodziców może złożyć pisemne zażalenie       

na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikających z nie 

respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia odpowiedzi na  

złożone zażalenie, rada rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu 

prowadzącego szkołę. 

5. Odwołanie członków rady rodziców, czy prezydium rady rodziców dokonuje się przez 

podjęcie stosownej uchwały w trybie określonym w § 4 ust. 4 Regulaminu. 


