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Warszawa, 4 grudnia 2018 r. 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82  

IM. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE 

  

My Rodzice kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym 

Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka mając na 

względzie nasze prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami przyjmujemy 

niniejszy Regulamin wierząc, że przyczyni się on do wychowania naszych dzieci 

z poszanowaniem stopnia ich dojrzałości, wolności sumienia i wyznania.  

  

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację, sposób działania i podejmowania 

uchwał oraz zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

• Organach szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną Szkoły, 

Samorząd Uczniowski Szkoły, 

• Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,  

• Rodzicach – należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów Szkoły, 

• Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 82 w Warszawie. 

   

II. CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW  

  

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych 

organów w tym zakresie.  

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.  

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:  

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań Szkoły,  

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalenia 

zasad użytkowania tych funduszy,  

3) zapewnianie Rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:  
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a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole   

i w klasie,  

b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka   

i jego postępów lub trudności,  

c) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,  

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

4) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:   

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli,   

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,   

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania w Szkole w sytuacjach prawem przewidzianych,    

6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,  

7) opiniowanie pracy osób zatrudnionych w Szkole,  

8) opiniowanie warunków działalności w Szkole stowarzyszeń i innych organizacji.  

  

 III. ORGANIZACJA  RADY  RODZICÓW  

  

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu oddziału (klasy), wybranym  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców jej członkowie wybierają spośród siebie organy, 

komisje stałe Rady Rodziców i Przewodniczącego.  

3. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września   

do dnia 31 sierpnia roku następnego.  

4. Rada Rodziców i jej organy pełnią obowiązki do momentu pierwszego zebrania nowo 

wybranej Rady Rodziców.  

5. Obowiązkiem każdego przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców jest:  

1) uczestnictwo w zebraniach Rady Rodziców, 

2) przekazywanie informacji o sprawach poruszanych na zebraniach Rady Rodziców 

klasom, których są przedstawicielami, 

3) pisemne lub ustne upoważnianie innych osób do uczestniczenia w zebraniu Rady 

Rodziców  w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa.  

6. W przypadku nieobecności na dwóch następujących po sobie zebraniach Rady Rodziców 

Zarząd powiadamia pisemnie, o tym fakcie odpowiedni oddział.  
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IV. ORGANY  RADY  RODZICÓW  

  

1. Organami Rady Rodziców są:  

1) Zarząd Rady Rodziców,  

2) Komisja Rewizyjna.  

2. Zarząd Rady Rodziców jest wewnętrznym organem kierującym pracami Rady Rodziców.  

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Rodziców.  

   

V. ZARZĄD RADY RODZICÓW  

  

1. Zarząd Rady Rodziców składa się z 5-13 członków wybranych na pierwszym posiedzeniu 

Rady Rodziców.  

2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący wybrany bezpośrednio na pierwszym zebraniu 

Rady Rodziców.  

3. Przewodniczący może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania przynależnych 

mu obowiązków.   

4. W przypadku braku możliwości wykonywania funkcji przez Przewodniczącego jego 

obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. W przypadku kilku Wiceprzewodniczących, funkcję 

przejmuje najstarszy stażem spośród Wiceprzewodniczących, Członek Rady Rodziców.  

5. Funkcję Skarbnika i/lub jego Zastępcy, prowadzącego rozliczenia Rady Rodziców, może 

sprawować osoba nie będąca członkiem Rady Rodziców.  

   

VI. KOMISJA REWIZYJNA  

  

1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków wybranych na pierwszym posiedzeniu 

Rady Rodziców.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje swojego ukonstytuowania, spośród 

swojego grona wybiera Przewodniczącego.  

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.  

   

VII. KOMISJE  

  

1. Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród swojego grona   

lub innych osób – dla wykonania określonych zadań.  

2. Komisje stałą lub doraźną powołuje Rada Rodziców w drodze uchwały określającej skład, 

przedmiot i zakres działania.  
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VIII. ZEBRANIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICOW I JEJ ORGANY   

  

1. Rada Rodziców działa w formie zebrań zwołanych przez Przewodniczącego.  

2. Przewodniczący zwołuje zebrania Rady nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z wyjątkiem 

miesięcy wakacyjnych (lipca i sierpnia).  

3. Przewodniczący zwołuje zebranie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, 

informując o przewidywanym porządku obrad.  

4. Zebrania Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba.  

5. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć jej członkowie z prawem głosu  

oraz Rodzice i zaproszeni goście bez prawa głosu.  

6. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo Sekretarz 

lub Przewodniczący.  

7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej   

5 członków Rady Rodziców lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem przypadku określonego 

w pkt. 8 niniejszego rozdziału.  

8. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia Uchwały przy obecności co najmniej 50 % 

członków Rady Rodziców.  

9. Rada Rodziców może podjąć uchwałę w każdej sprawie nie ujętej w porządku obrad.  

10. Każdy z członków Rady Rodziców może wnioskować o rozpatrzenie i podjęcie uchwały  we 

wnoszonej przez niego sprawie. W przypadku postawienia wniosku przez członka Rady 

Rodziców o podjęcie uchwały Przewodniczący jest obowiązany uwzględnić wniosek 

w porządku obrad najbliższego zebrania Rady Rodziców. W przypadku  

nie ujęcia wniosku w porządku obrad, rozpatrzenie i podjęcie uchwały we wnioskowanej 

sprawie odbywa się w punkcie wolne wnioski tego posiedzenia, na którym sprawa miała być 

ujęta w porządku obrad.  

11. Każdy porządek zebrania musi zawierać punkt – wolne wnioski.   

12. Z każdego zebrania Rady sporządzany jest protokół, odczytywany i przyjmowany  

na następnym zebraniu Rady Rodziców lub głosowany drogą elektroniczną.  

  

IX. PIERWSZE ZEBRANIE RADY RODZICÓW  

  

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców 

poprzedniej Kadencji.  

2. Porządek pierwszego zebrania Rady Rodziców zawiera co najmniej następujące punkty:  

1) wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, o ile nie 

są obecni ustępujący Przewodniczący i/lub Sekretarz. 

Wybory te są jawne, 

2) sprawozdanie z działalności ustępującej Rady,  
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3) sprawozdanie komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji,  

4) informacja dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,  

5) dyskusja programowa,  

6) uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w nowej kadencji,  

7) wybory organów Rady Rodziców,  

8) wolne wnioski.  

3. Wybory Zarządu Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.  

4. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla 

danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę  

na kandydowanie.  

5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej ilości 

uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.  

  

X. GROMADZENIE  I  WYDATKOWANIE  FUNDUSZY  RADY  RODZICÓW  

  

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:  

1) ze składek rodziców,  

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,  

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,  

4) z innych źródeł.  

2. Składki Rodziców wpłacane na rzecz Rady Rodziców są dobrowolne.  

3. Każdy z Rodziców indywidualnie deklaruje wysokość składki jaką zamierza wnieść  

w danym roku szkolnym.  

4. Rada Rodziców może uchwalić wysokość składki referencyjnej (sugerowanej) i przekazać ją 

do wiadomości Rodziców. Stawka referencyjna jest podstawą do konstruowania „Budżetu 

Rady Rodziców”.  

5. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Budżetu Rady 

Rodziców”, zatwierdzonego uchwałą Rady Rodziców.  

6. Przed przyjęciem „Budżetu Rady Rodziców” lub w nadzwyczajnych okolicznościach, środki 

mogą być wydatkowane na podstawie uchwały Rady Rodziców.  

7. Przy konstruowaniu Budżetu  w części dotyczącej wydatków przestrzega się zasady proporcji 

pomiędzy wnoszonymi składkami a wydatkami poszczególnych oddziałów. 


