
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 

 

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW 
PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR  2  W  ŁAŃCUCIE 

 
 
Podstawa prawna :  

Ustawa z dn. 14.12.2016 Prawo Oświatowe(Dz. U.2017, poz.59) 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Reprezentacja rodziców (opiekunów prawnych) przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Łańcucie przyjmuje nazwę „Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Łańcucie”. 

§ 2. 
 

Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców  
- w  skrócie RR. 

II. Cele i zadania Rady Rodziców 

 
§ 3. 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) 
uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia 
statutowej działalności szkoły, a także występowanie do Rady Pedagogicznej  
i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których 
przebywają uczniowie podczas realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych. 

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

− współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

− pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły, 

− gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla 
wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 

− określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców, 
− zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 
  

• znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole  
i w klasie, 

• uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego 
postępów lub trudności, 

• znajomość regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 
• uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci, 
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• wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły. 
 

− organizowanie imprez kulturalnych, także o charakterze dochodowym, 
− finansowanie wyjazdów uczniów na rozgrywki sportowe, 
− udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz kołom i organizacjom 

społecznym, sportowym  działających w szkole, 
− działania na rzecz stałej poprawy w wyposażeniu w sprzęt, pomoce naukowe oraz 

poprawy stanu obiektu szkoły, 
− ustalenie zakresu pomocy materialnej dla uczniów tego potrzebujących, 
− współdecydowanie o formach pomocy uczniom, 
− dofinansowywanie imprez szkolnych i klasowych, 
− opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
− opiniowanie kandydatur nauczycieli i innych pracowników szkoły 

zaproponowanych przez Dyrekcję do odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
− współpraca w zakresie opiniowania pracy nauczycieli ubiegających się o kolejne 

stopnie awansu zawodowego, 
− wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 
− współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność szkoły, 
− udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

Dyrektora Szkoły, 
− wydaje opinię na temat / w sprawie 

• szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
ćwiczeniowych obowiązujących w szkole, 

• dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
• inne wskazane przez  aktualne prawo oświatowe 

4. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkoły do:  

− Dyrektora Szkoły, 
− Samorządu Uczniowskiego, 
− Organu prowadzącego szkołę,   
− Organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

5. Zakupiony dla Szkoły sprzęt przekazywany jest w użytkowanie na podstawie 
protokołu przekazania.  

III. Organizacja działania Rady Rodziców 

 
§ 4. 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców (opiekunów prawnych) 
dzieci uczęszczających do szkoły jest zebranie rodziców uczniów poszczególnych 
klas zwane dalej „zebraniem rodziców klasy”. 

2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców”  
w głosowaniu tajnym, składającą się z trzech osób: 

− przewodniczącego, 
− sekretarza, 
− skarbnika. 

3. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele klasowych rad Rodziców. 
4. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców. 
5. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do  

30 września danego roku szkolnego. 
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6. Na pierwszym posiedzeniu, plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera 
spośród siebie i zatwierdza Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ 
kierujący jej pracami. 

7. Prezydium Rady Rodziców składa się z: 
− przewodniczącego, 
− zastępcy przewodniczącego, 
− sekretarza, 
− skarbnika, 
− członka prezydium. 

8. Na pierwszym posiedzeniu plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera 
spośród siebie komisję rewizyjną. 

9. Celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola stanu finansowego i sposobu 
wydawania środków finansowych  zgromadzonych na rachunku bankowym Rady 
Rodziców, sprawozdanie z zasadności ich wydatkowania. 

10. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. 
11. Przynajmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być zorientowany  

w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. 
12. Na pierwszym posiedzeniu plenarnym Rada Rodziców szkoły udziela 

pełnomocnictwa do konta bankowego. 
13. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły 

spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców  
i osób współdziałającymi z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania 
określonych zadań 

14.  W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor 
Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba oraz kierownictwo pozostałych 
organów Szkoły.  

15. Osoby zaproszone (o charakterze gościa), niebędące członkami Rady Rodziców nie 
mogą brać udziału w głosowaniach. 

16. W posiedzeniu Rady Rodziców - po wcześniejszym zawiadomieniu jednego  
z członków Prezydium Rady o chęci uczestnictwa i wskazaniu, jakie kwestie 
(problemy) chce poruszyć - może uczestniczyć Rodzic niebędący członkiem Rady 
Rodziców. 

17. Rodzic, który uczestniczy w posiedzeniu jako gość, bierze udział wyłącznie w części 
obejmującej omawianie zgłaszanej sprawy. Po jej zakończeniu zobowiązany jest 
opuścić posiedzenie. 

18. Rada może odmówić Rodzicowi udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia interwencji  
w przypadku gdy porusza on kwestie, które nie są w zakresie działalności  
i uprawnień Rady. 

19. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany ze składu w sytuacji: 
− nieobecności, na trzech kolejnych posiedzeniach 

− gdy nie wypełnia powierzonych obowiązków, zadań 

− gdy działa niezgodnie z przyjętymi zasadami 
− z innych, uzasadnionych przyczyn 

 
§ 5. 

 Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września 
do dnia wyłonienia następnej Rady Rodziców w następnych wyborach – z uwzględnieniem 
§ 6 
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§ 6. 
1. Rodzice biorą udział w pracach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do 

szkoły. 
2. Każdy z członków klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji 

Rewizyjnej może być w trakcie kadencji odwołany przez gremia, które dokonały ich 
wyboru w trybie uchwały według procedury ustalonej w § 7 tego regulaminu lub 
złożyć pisemną rezygnację z pełnionych funkcji. 

3. W uzasadnionych przypadkach organ nadzorujący pracę szkoły może zarządzić 
rozwiązanie dotychczasowej RR przed upływem kadencji i ogłosić nowe wybory. 

4. Członkowie Rady oraz jej organów pełnią swoje funkcje społecznie. 
 

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców  
i jej organy wewnętrzne 

 
§ 7. 

1. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwały. 
2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 

obecności przynajmniej połowy składu danego organu. 
3. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu 

jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 
4. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania 

przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.  
5. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
6. Listę uczestników posiedzenia danego organu sporządza sekretarz Rady lub 

Przewodniczący  
7. Głosowanie przeprowadza i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący Rady przy 

pomocy wyznaczonych przez siebie członków Prezydium Rady. 
8.  Uchwały oraz przebieg posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady.  
9. Oddziałowe Rady Rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. 
10.  Protokoły z posiedzenia Rady podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady. 
11.  Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium RR do podejmowania 

decyzji w ich imieniu. 
12. Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie uchwały Rady lub Prezydium, które są 

sprzeczne z prawem lub ważnym interesem szkoły i w terminie 14 dni uzgadnia 
odpowiednio z Prezydium lub Przewodniczącym Rady sposób postępowania w 
sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

13. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9 Dyrektor Szkoły 
przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu. 

 
 

V. Wybory do organów Rady Rodziców 
 

§ 8. 
1. Wybory do Oddziałowych Rad Rodziców, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej 

odbywają się w głosowaniu tajnym. 
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc 

ustalonych dla danego organu. Każdy z kandydatów musi wyrazić ustnie lub 
pisemnie zgodę na kandydowanie. 
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3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 
4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 
6. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do 

wyboru spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 
Dyrektora Szkoły 

7. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym: 
− liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch, 
− nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie, 
− warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów 

 
 

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów 
 

§ 9. 
Szczegółowy zakres pracy Oddziałowej Rady Rodziców ustalają rodzice uczniów danej 
klasy, biorąc pod uwagę: 

− potrzeby danego oddziału, 
− wytyczne Rady Rodziców, 
− potrzeby zgłoszone przez Wychowawcę Klasy, 
− Rada Klasowa może prowadzić książkę protokołów, w której wpisuje 

uchwały i plan działania. 
 

§ 10. 
 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie 
rzadziej niż raz w roku szkolnym. 

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na 
wniosek: 

− co najmniej 1/3 składu Rady,  
− na wniosek Dyrektora Szkoły,  
− Rady Pedagogicznej – złożony do Prezydium Rady. 
  

3. Posiedzenie o których mowa winno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia 
wniosku. 

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie i uczestnicy posiedzenia 
zawiadamiani są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.  
W nagłych wypadkach dopuszcza się inny sposób powiadomienia niż określony  
w ust. 3. 

5. Przewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Rady i Prezydium. 
6. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący: 

− stwierdza prawidłowość obrad i zdolność do podejmowania uchwał, 
− przedstawia projekt porządku obrad, 
− przyjmuje wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad, 
− poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski 
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7. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku 
obrad wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego lub co 
najmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

8. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 
9. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń z wyjątkiem 

wniosków o charakterze  formalnym. 
 

§ 11.  
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady bieżącą pracą Rady kieruje Prezydium 

Rady, do zadań której należy: 

− koordynowanie  działalności Oddziałowych Rad Rodziców, 
− nadzór nad pracą komisji stałych, 
− zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy, 
− wnioskowanie w sprawie decyzji w zakresie wydatkowanie środków na 

działalności  finansowo-gospodarczą. 
2. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się  w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku szkolnym. 
3. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady. 
4. Przewodniczący reprezentuje Radę i Prezydium na zewnątrz. 
5. Ze swej działalności Prezydium  składa Radzie sprawozdanie, dwa razy w roku,  

w terminie ustalonym przez Radę. 
6. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady. 

 
§ 12 

1. Najpóźniej na 7 dni przed upływem kadencji  Prezydium Rady Przewodniczący 
zwołuje plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady. 

2. Porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady jest 
następujący: 

− wybór przewodniczącego i sekretarza obrad, 
− sprawozdanie listy osób biorących udział w posiedzeniu  i stwierdzenie 

prawomocności zebrania i zdolności podejmowania uchwał, 
− wybór komisji uchwał i wniosków, komisji wyborczej, 
− sprawozdanie Prezydium Rady z działalności w okresie sprawozdawczym, 
− wystąpienie zaproszonych gości, 
− dyskusje programowe, 
− podjęcie  uchwał określonych strategię działania  Rady w następnej kadencji, 
− wybory nowych organów Rady, 
− wolne wnioski, 
− zamknięcie posiedzenia, 

 
VII. Dochody i wydatki Rady Rodziców 

 
§ 13. 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z: 

− z dobrowolnych składek rodziców,  
− wpłaty osób fizycznych, instytucji, organizacji  do których zwróci się 

Prezydium Rady Rodziców, 
− oraz innych źródeł. 
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2. Zgromadzone środki są wpłacane na rachunek Rady Rodziców.  
3. Cele do sfinansowania wskazane są corocznie w planie finansowym Rady Rodziców. 
4. Roczny plan finansowy Rady Rodziców opracowuje się do końca listopada. 
5. Fundusze Rady Rodziców mogą być wykorzystane na: 

− dofinansowanie do imprez i konkursów organizowanych przez klasę, szkołę, 
− na rzecz szkoły w zakresie realizacji zadań wynikających z jej funkcjonowania 

tj.: 
● zakup sprzętu technicznego do pracowni przedmiotowych, 
● materiałów dydaktycznych, 
● zakup książek, 
● materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero w celu wykorzystania 

ich na potrzeby uczniów 

− nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, 
olimpiadach, zawodach sportowych etc.  

− dofinansowanie wyposażenia szkoły, 
− wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej  

i materialnej, 
− wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców, 
− inne cele, zgodne z działalnością statutową Szkoły, 
− dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły. 

 
6. Plan finansowy jest zatwierdzany na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. 
7. Za zgodność planu finansowego Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami 

odpowiada Prezydium. 
8. Wysokość składki rocznej na rzecz Rady Rodziców ustala  na początku każdego 

roku szkolnego Rada większością 2/3 głosów na wniosek Prezydium. 
9. Rada określa zasady wnoszenia składki dla rodziców posiadających w szkole więcej 

niż jedno dziecko i tych, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. 
10. Rodzice mogą zadeklarować wyższą składkę od określonej przez prezydium RR. 
11. Rada i jej Prezydium mogą wydatkować zgromadzone środki na realizację 

wszelkich celów i zadań Rady, określonych w § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 5, z tym, że 
darowizny należy przeznaczyć zgodnie z życzeniami czy wskazaniami darczyńców, 
a zmiana przeznaczenia wymaga ich pisemnej zgody. 

12. Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej jest Skarbnik RR. 
13. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:  

− Dyrektor Szkoły,  
− Nauczyciele, 
− Kierownik Świetlicy 

− Rodzice lub opiekunowie prawni. 
 

VIII. Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych  
Rady Rodziców 

 
§ 14 

 
1. Ewidencję księgową zgromadzonych środków prowadzi Skarbnik RR. 
2. Środki pieniężne Rada Rodziców gromadzi na własnym rachunku bankowym 

zwanym dalej Rachunkiem Rady Rodziców. 
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3. Do dysponowania Rachunkiem Rady Rodziców upoważnieni są: 
− przewodniczący, 
− wiceprzewodniczący, 
− skarbnik. 

4. Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być przyjmowane przez wybrane do tego 
osoby i na podstawie zbiorczych list wpłacane na Rachunek Rady Rodziców. Istnieje 
również możliwość dokonywania indywidualnych wpłat bezpośrednio na Konto RR. 
Dopisek “Darowizna na rzecz szkoły”. 

5. Wszystkie wydatki powyżej 600 zł, które będą poniesione z Konta Rady Rodziców 
zatwierdzane są na zebraniach Rady Rodziców lub mailowo i wymagają uzyskania 
akceptacji większości. Poniżej 600 zł wymagany jest podpis przynajmniej  
2 członków Rady Rodziców określonych w § 14 par. 3. 

6. Przy dokonywaniu wszystkich operacji na Rachunku RR zawsze obowiązują 
podpisy minimum dwóch osób właściwych do dysponowania rachunkiem 
określonych w § 14 par. 3. 

 
IX. Sprawozdawczość Rady Rodziców 

 
§ 15 

Przewodniczący Rady Rodziców składa sprawozdanie z wykonania planu w następujących 
terminach: 

− sprawozdanie za okres od 1 stycznia do końca 31 sierpnia składa we 
wrześniu na plenarnym zebraniu Rady Rodziców, 

− za okres od 1 września do 31 grudnia w styczniu następnego roku na 
pierwszym zebraniu RR w nowym roku. 

X. Postanowienia końcowe 
 

§ 16 
1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: “Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej  
Nr 2 w  Łańcucie” 

 
 
 

§ 17 
1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków 

mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.  
2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych. 

 
§ 18 

 
Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie 
zgodności z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły. 

 
§ 19 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Radzie i Prezydium. 
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§ 20 
Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniony w drodze uchwały Rady. 

 
§ 21 

 Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego 
regulaminu Rady Rodziców. 
 

§ 22 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
     
 
 
 

      Łańcut dn.  25.01.2018  

 
 

 
RADA RODZICÓW przy 

SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 2 
w Łańcucie 

 

Wacław Wróbel 
    …………………………………….…………………. 

       Przewodniczący  
            Rady Rodziców 

 
  
 
 


