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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. RADY EUROPY 

SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO  

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO NR 59 W LUBINIE 

Podstawa prawna: 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie art. 83 i 84  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - 

Prawo oświatowe  (Dz. U.  z 2017  r. poz. 59 ). 

Art.53 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. nr 67. Poz. 329 z  późn. 

zmianami) 

Art. 54 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r.) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów prawnych 

uczniów uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 

szkoły. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 

 

§2 

I. Niniejszy regulamin określa: 

1. Cele i zadania Rady Rodziców. 

2. Skład i strukturę organów Rady Rodziców oraz tryb ich powoływania. 

3. Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców. 

4. Zasady funkcjonowania Rady Rodziców. 

5. Zasady działalności gospodarczo – finansowej Rady Rodziców. 
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Rozdział II 

Cele, zadania, kompetencje Rady Rodziców 

§ 3 

                     

I. Rada Rodziców ma prawo do: 

1. gromadzenia środków finansowych w celu wspierania działalności statutowej szkoły oraz 

organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym; 

2. realizowania w porozumieniu z Dyrektorem szkoły  inicjatyw służących doskonaleniu sposobu 

funkcjonowania i organizacji szkoły; 

3. w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

4. Fundusze, o których mowa w pkt.3 statutu, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

 

§ 4 

I. Do  zadań i kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. Współpraca z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, zarządem 

SKT STO nr 59 w Lubinie celem doskonalenia organizacji kształcenia, wychowania i opieki w 

szkole. 

2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

3. Współudział w realizacji programów nauczania, wychowania i zadań opiekuńczych szkoły. 

4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły. 

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

6. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkolnych pokrywanych ze środków finansowych Rady 

Rodziców. 

7. Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

zwłaszcza na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, inwestycje, modernizację, remonty, wyposażenie 

szkoły w środki dydaktyczne, utrzymanie kuchni. 

8. opiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. 
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9. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników 

szkolnych. 

Rozdział III 

Skład i struktura organów Rady Rodziców oraz tryb ich powoływania 

§ 5 

1. Podstawowym organem Rady Rodziców jest Rada Klasowa/Oddziałowa rodziców wybierana na 

pierwszym spotkaniu rodziców we wrześniu rozpoczynającego się roku szkolnego. 

2. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Klasowa/ Oddziałowa konstytuuje się, wyznaczając 

spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.  

3. Zgodnie z podjętą uchwałą przedstawiciel Rady Klasowej/ Oddziałowej  wybrany do Rady 

Rodziców bierze udział  posiedzeniach Rady Rodziców. 

§ 6 

1. Najwyższą władzę Rady Rodziców stanowi Walne Zgromadzenie Rady Rodziców, w skład którego 

wchodzi 1 członek każdej Rady Klasowej/ Oddziałowej. 

§ 7 

1. Rada Rodziców liczy tyle członków ile jest oddziałów w szkole. 

§ 8 

1. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców. 

§ 9 

1. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna Rady 

Rodziców. 

§ 10 

1.Skład Prezydium Rady Rodziców tworzą przedstawiciele klas SSP w Lubinie, tj. przewodniczący, 

zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i członkowie.  

§ 11 

1. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa się z 3 osób, tj. przewodniczącego, zastępcy i jednego 

członka. 

 

§ 12 

1. Członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Rady Rodziców na 

pierwszym zebraniu rozpoczynającym kadencję, w głosowaniu jawnym i w obecności co najmniej 51 

% uprawnionych. 
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§ 13 

1. Prezydium Rady Rodziców konstytuuje się w drodze wyborów, powołując ze swego grona 

przewodniczącego, zastępcę, skarbnika, sekretarza i członków. 

§ 14 

1. Dyrektor szkoły lub v-ce dyrektor szkoły biorą udział w posiedzeniach prezydium Rady Rodziców.  

2. Na zaproszenie członków Prezydium Rady Rodziców  w posiedzeniach mogą uczestniczyć również 

inne osoby. 

§ 15 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, a wybory członków i poszczególnych organów Rady 

Rodziców  przeprowadza się nie później niż w ciągu miesiąca po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 

2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 

członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.  

3. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu 

jawnym.  

§ 16 

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców              i 

zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 15 dni od terminu 

wyborów.  

Rozdział IV 

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców 

§ 17 

I. Do zadań Rad Klasowych należą: 

1. Współpraca z wychowawcą i rodzicami oraz włączanie ich do realizacji planowanych zadań 

klasowych i ogólnoszkolnych zgodnie z planem pracy. 

2. Współpraca z Prezydium Rady Rodziców. 

3. Zwoływanie zebrań rodziców w uzasadnionych przypadkach, także na wniosek wychowawcy. 

§ 18 

I. Do zadań Walnego Zgromadzenia Rady Rodziców należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 19 
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I. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy: 

1. Reprezentowanie Rady Rodziców. 

2. Uchwalenie regulaminu działalności Rady Rodziców. 

3. Bieżące kierowanie całokształtem prac RR i realizacja planowanych przedsięwzięć. 

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Rady Rodziców. 

§ 20 

I. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców zgodnie z 

regulaminem i statutem szkoły. 

2. Składanie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zgromadzeniem Rady 

Rodziców, co najmniej 1 raz w roku. 

§ 21 

I. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy: 

1. Opracowanie planów działalności na dany rok szkolny. 

2. Dokonanie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Prezydium Rady Rodziców. 

3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców – Walnego Zgromadzenia i Prezydium. 

4. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców. 

5. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. 

§ 22 

I. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy: 

1. Przygotowanie zebrań Prezydium i Walnego Zgromadzenia Rady Rodziców. 

2. Prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców. 

3. Prawidłowe przechowywanie dokumentacji 

§ 23 

I. Do zadań skarbnika Rady Rodziców  należy  nadzór nad  całokształtem działalności finansowej 

Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział V 

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców 

§ 24 

1. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców, zwoływane przez przewodniczącego lub zastępcę, 

odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale. 

2. Wniosek o zwoływanie posiedzenia w innym terminie może składać dyrektor szkoły lub Zarząd 

SKT STO nr 59 w Lubinie. 

3.  Przewodniczący Rady Rodziców zawiadamia członków Prezydium, dyrektora szkoły i 

zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku posiedzenia co najmniej na 7 dni przed 

planowanym spotkaniem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać 

posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.  

§ 25 

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Prezydium zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności co 

najmniej 51 % uprawnionych. 

3. Uchwały Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne z prawem, statutem szkoły i statutem STO. 

4. Dyrektor szkoły i prezes Zarządu SKT STO nr 59 w Lubinie otrzymują zawsze kopie uchwał. 

5. Uchwały RR o szczególnym znaczeniu są publikowane na tablicy ogłoszeń szkoły lub stronie 

internetowej szkoły. 

§26 

1. Posiedzenia Prezydium są protokołowane przez sekretarza lub przez osobę przez niego 

wyznaczoną. 

2. Protokoły z posiedzeń podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz protokolant. 

3. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców przechowywane są w szkole przez okres 5 lat. 

4. Prawo przeglądania protokołów z posiedzeń RR mają jego członkowie, dyrektor szkoły i prezes 

Zarządu SKT STO nr 59 w Lubinie. 

5. Dyrektor szkoły zapewnia warunki do prowadzenia prac Rady Rodziców. 
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Rozdział VI 

Zasady działalności gospodarczo – finansowej szkoły 

§ 27 

1. Działalność Rady Rodziców oparta jest na funduszach pochodzących z co miesięcznych składek 

rodziców i darowizn. 

§ 28 

2. Wysokość składki miesięcznej ustalana jest przez Prezydium  Rady Rodziców w formie uchwały. 

§ 29 

1. Prezydium RR, na wniosek wychowawcy klasy, przewodniczącego lub zainteresowanego rodzica w 

uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, może zwolnić rodziców z zapłaty części lub całości 

składki. 

§ 30 

1. Wpłaty miesięcznej składki powinny być dokonywane w terminie do 5 każdego miesiąca na 

wskazane przez Prezydium Rady Rodziców konto bankowe lub w sekretariacie szkoły u 

upoważnionego przez Radę Rodziców  pracownika szkoły. 

§ 31 

1. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą być wydatkowane tylko na cele statutowe 

szkoły. 

§ 32 

1. Rada Rodziców może powierzyć prowadzenie rachunkowości osobie nie będącej członkiem 

Prezydium Rady Rodziców, na warunkach uzgodnionych z Prezydium Rady Rodziców.  

2. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji finansowej określają odpowiednie przepisy. 

§ 33 

1. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy 

mogą być dokonywane tylko na zakończenie lub na początku roku szkolnego, nie później niż do 30 

września  każdego roku. 

 §34 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Regulamin Rady Rodziców został zatwierdzony na posiedzeniu  Rady Rodziców 18  października 

2021 r. 

 

Maciej Koński  

(podpis przewodniczącego RR) 


