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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
przy Szkole Podstawowej nr 3  

im Jana Pawła II  
w Myślenicach 

 
 
1.  W regulaminie pod nazwą Rada Rodziców rozumie się radę rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Myślenicach 
2.  Rada Rodziców jest społecznym organem stanowiącym reprezentacje ogółu rodziców 
uczniów. 
3.  Rada Rodziców działa na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (DZ.u. z 1991 numer 95 pozycja 425) z późniejszymi zmianami 
 
 

ROZDZIAŁ I 
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 

 
§ 1 

 
1.Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły 
poprzez podejmowanie działań, wynikających z prawa oświatowego, Statutu i niniejszego 
Regulaminu oraz wspieranie dyrektora, nauczycieli i innych organów szkoły w pracy na rzecz 
dobra uczniów. 
2.Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
a. pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju 
Szkoły, 
b.  zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 
Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 
nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, 
c. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, w ramach jej funkcji: 
edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, 
d. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego, 
e. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły z myślą o jak najlepszej 
jakości tej współpracy. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA RADY ORAZ JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH 

 
§ 2 

 
1. Rada jest autonomicznym, społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców 
uczniów Szkoły. 
2. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta 
Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw. Aktualny zakres kompetencji Rady 
Rodziców wynikający z przepisów prawa stanowi Załącznik nr 2 do tego Regulaminu. 
3. Kompetencje stanowiące rady rodziców, z mocy prawa to:  



2 
 

a. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego 
i profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.  
b. Uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

4. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców, z mocy prawo to m.in.:  
a. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
b.  Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji. 
c. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu. 
d. Opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.  
e. Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania.  
f. Opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

5. Uprawnienia rady rodziców z mocy prawa to m.in: 
a. Delegowanie 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły.  
b. Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły.  
c. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.  

 
 

ROZDZIAŁ II 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY RODZICÓW 

 
§ 3 

 
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest klasowe zebranie rodziców. 
2. Klasowe zebranie rodziców wybiera Radę Klasową, składającą się z minimum 3 członków. 
3. Zebranie rodziców danego oddziału wybiera spośród siebie w tajnym głosowaniu 
przedstawiciela do Rady Rodziców.  W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden 
rodzic.  Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
4. Przedstawiciele Rad Klasowych  tworzą Radę Rodziców. 
5. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: 

•  prezydium jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców 
•  przewodniczącego prezydium, 
•  komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z przewodniczącego i trzech członków, spośród 
których wyłania się wiceprzewodniczącego, sekretarza i Skarbnika.  Prezydium dokonuje 
ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu. 
7. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Na pierwszym posiedzeniu 
członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
8. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Kadencja Rady kończy się w momencie wyboru 
nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż do 30 września.  
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9. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż 
raz w roku szkolnym.  Zebranie plenarne musi zostać zwołane, jeśli taki wniosek zgłosić co 
najmniej 10 rodziców. 
10. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w ciągu półrocza. posiedzenia 
prezydium są protokołowane. 
11. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze 
spośród rodziców, a także osób spoza szkoły współdziałających z rodzicami -  dla wykonania 
określonych zadań. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW 

 
§ 4 

 
1. Wybory prezydium Rady Rodziców, przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej odbywają 
się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji zebranych. 
2. Członkowie Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz komisji rewizyjnej których 
dzieci opuściły szkołę w trakcie trwania kadencji lub którzy zrezygnowali ze swych funkcji z 
innych względów, zostają zastąpieni przez  dokooptowanie,  jednakże w ilości nie większej 
niż 1/3 składu,  do czasu najbliższego zebrania,  które powinno przeprowadzić wybory. 
3. Członkowie Rad Klasowych oraz prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani ze 
swoich funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia które dokonały ich wyboru postanowią 
ich odwołać.  
 
 

ROZDZIAŁ IV 
ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

 
§ 5 

 
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września 
danego roku szkolnego. 
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu 
wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców. 
3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez 
niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły. 
4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez 
niego członek Rady Rodziców. 
5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady 
oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym 
terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem. 
6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie 
Rady Rodziców. 
7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać 
inne osoby do udziału w zebraniach. 
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§ 6 
 
1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej 
właściwości. 
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących 
w zebraniu. 
3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością 
głosów. 
4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym. 
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu 
jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 
6. Uchwały są protokołowane . 
7. Pomiędzy zebraniami plenarnymi Rada Rodziców może podejmować decyzje w formie 
głosowań mailowych. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów oddanych przez co 
najmniej połowę członków rady rodziców. Termin oddania głosu w głosowaniu określa 
przewodniczący, przy czym nie może to być mniej 3 dni. Przewodniczący informuje członków 
rady o wyniku głosowania mailowo bez zbędnej zwłoki. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY 

 
§ 7 

 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł.  
2. Fundusze mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły w zakresie 
edukacji, opieki i wychowania.  
3. Fundusze 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. Rada Rodziców ustala propozycje wysokości dobrowolnej rocznej składki. Decyzja może 
być podjęta na ostatnim zebraniu Rady kończącym rok szkolny na kolejny rok szkolny lub na 
początku roku szkolnego. 
5. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na 
swoim pierwszym posiedzeniu. 
6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać 

 Dyrektor 

 Rada Pedagogiczna 

 Nauczyciele 

 Rady Klasowe 

 Samorząd Uczniowski. 
7. Przyznanie środków z funduszu Rady następuje w formie podjętej przez Prezydium lub 
Radę uchwały w ramach określonych preliminarzem wydatków,  
8. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10% 
ustalonych wartości.  
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ROZDZIAŁ VI 
OBSŁUGA KSIĘGOWA - RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW 

 
§8 

 
1.  Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za 
prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.  
2.  Prezydium wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą 
księgowego. 
3. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami finansowo-księgowymi.  
4. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia osoby 
dokonującej zakupu.  
 
 

ROZDZIAŁ VII 
ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW RADY RODZICÓW 

 
§ 9 

 
1. Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie 
między zebraniami plenarnym Rady Rodziców 

a. zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców i nadzór nad jego realizacją, 
b. podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo gospodarczej 
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach plenarnych Rady 
Rodziców. 

 
2. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców 
a zwłaszcza: 

a. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz oraz przed innymi Organami szkoły 
b. koordynowanie prac wszystkich organów Rady Rodziców 
c. dokonywanie przydziału zadań i obowiązków członkom prezydium 
d. zwoływanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady Rodziców oraz zebrań 
prezydium 
e.  przekazywanie wniosków i opinii oraz postulatów organom szkoły 

 
3. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Rady Rodziców 
a zwłaszcza: 

a. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców, 
b. nadzorowanie terminowości zebrań 

 
4. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców 
a zwłaszcza nadzorowanie obsługi księgowo- rachunkowej 
 
5. Komisja rewizyjna ma czuwać nad prawidłowością działalności Rady Rodziców.  
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W szczególności zaś komisja rewizyjna ma: 
a.  dokonywać raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców 
z punktu widzenia zgodności z przepisami regulaminu i uchwał Rady Rodziców, 
b. dokonywać raz w roku kontroli działalności finansowo gospodarczej 
poszczególnych ogniw Rady Rodziców w zakresie zgodności z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 10 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. 
3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły. 
4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady 
Rodziców. 
5. Podstawa prawna: 
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 83 i art. 84. 
 


