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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 11  W GDAŃSKU 

 

Podstawa prawna; 

1)  Art.53 i 54 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

(zmiany w Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007 r  

2) Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w Gdańsku   

                                      

                                                 Rozdział  1 

                       Nazwa, siedziba, charakter prawny Rady Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest wybieranym, samorządnym przedstawicielstwem 

rodziców
1
  wszystkich uczniów. 

2. Rada Rodziców działa przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Gdańsku, przy ul. Stryjewskiego  

28. 

3. Rada Rodziców jest organem współdziałającym  z  Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną , 

organami nadzorującymi szkołę oraz instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

4. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem. 

 

                                                       Rozdział  II 

                                Cele  działania Rady Rodziców 

1. Celem Rady Rodziców jest włączenie rodziców do czynnego udziału w : 

a. realizacji zadań statutowych szkoły, 

b. doskonaleniu organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami, 

c. współtworzenie właściwego klimatu społecznego w szkole, 

d. przedstawianie dyrektorowi opinii o pracy nauczycieli starających się o awans 

zawodowy, 

e. opiniowaniu  projektu finansowego szkoły, 

f.  uchwalanie w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną  programu wychowawczego 

                                                 
1
 Ilekroć w regulaminie mowa jest o rodzicach należy przez to  rozumieć  opiekunów prawnych. 
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szkoły i programu profilaktyki, 

g. ocenianiu  stanu technicznego szkoły. 

2. Rada Rodziców  może występować  do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu 

prowadzącego oraz do Rady Oświatowej z wnioskami,  w szczególności  w sprawach 

organizacji  zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

3. Rada Rodziców  może występować  do organu sprawującego  nadzór pedagogiczny z 

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora lub innego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole. 

4. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. Środki gromadzone przez Radę Rodziców służą wspieraniu celów statutowych  

Szkoły. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę 

Rady, tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Klasowych 

i Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców  opiera swa działalność na pracy społecznej rodziców. Do prowadzenia 

swoich spraw Rada Rodziców może zatrudniać pracowników w  oparciu o umowy  cywilno- 

prawne. 

7. Rodzice  uczniów szkoły mają prawo do: 

a. znajomości zadań i zamierzeń szkoły, 

b. rzetelnej informacji o sytuacji szkolnej ich dziecka, 

c. uzyskiwania pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i  trudności 

w nauce. 

d. znajomości  Statutu Szkoły, zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów  

     (Wewnątrzszkolny System Oceniania) oraz innych dokumentów stanowiących 

     podstawę działalności szkoły. 

 

Rozdział III 

                                                     Organy Rady Rodziców   

1. Organami Rady Rodziców są: 

a. Klasowa Rada Rodziców. 

b. Rada Rodziców składająca się z przedstawicieli Rad Klasowych. 

c. Prezydium Rady Rodziców. 

d. Komisja Rewizyjna  Rady Rodziców. 
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2. Klasowa  Rada Rodziców składa się  z  trzech osób – przewodniczącego, skarbnika  

i sekretarza. 

3.  Przewodniczący Klasowej Rady Rodziców  jest przedstawicielem rodziców oddziału w 

Radzie Rodziców.   

4.  Wybór członków Prezydium Rady Rodziców i  Komisji Rewizyjnej odbywa się na walnym 

zebraniu Rady Rodziców w głosowaniu tajnym. 

W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą : 

 Przewodniczący. 

 Zastępca  przewodniczącego. 

 Sekretarz. 

 Skarbnik. 

 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby. 

5. Kadencja  Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata – od 1 października w roku 

wyborów, do 30 września ostatniego roku kadencji. 

6. Zebrania Organów Rady Rodziców są protokołowane.  

7. W ciągu roku szkolnego powinny się odbyć przynajmniej dwa walne zebrania Rady 

Rodziców: 

 do 30 września danego roku szkolnego, 

 na zakończenie roku szkolnego. 

8.   Walne zebranie zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły. 

9. Reprezentantem Rady Rodziców wobec dyrekcji, organu nadzorującego, organu 

prowadzącego jest Przewodniczący Rady Rodziców, którego decyzje wymagają akceptacji 

Prezydium RR. 

10. Członkowie Rad Klasowych z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę, 

zastają zastąpieni przez członków Rad Klasowych nowo zorganizowanych oddziałów. 

11. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców  zarządza Przewodniczący w przypadku rezygnacji 

członka RR, lub w przypadku, kiedy dziecko członka RR odchodzi ze szkoły w ciągu roku. 

12. W walnym zebraniu Rady Rodziców udział bierze z głosem doradczym dyrektor szkoły lub 

wyznaczony przez niego inny pracownik pedagogiczny. 
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 Rozdział  IV 

 Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców. 

 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów  (50% +1). 

2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady 

Rodziców. 

3.    Listę uczestników oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący Rady 

Rodziców 

4. Uchwały Rady Rodziców są  protokołowane w  protokolarzu Rady Rodziców. 

5. Za protokolarz Rady Rodziców odpowiada sekretarz Rady  Rodziców. 

  

 

                                              Rozdział  V 

 Wybory do organów Rady Rodziców 

1. Wyboru Klasowej Rady Rodziców dokonują rodzice każdego oddziału na pierwszym 

zebraniu klasowym w szkole we wrześniu danego roku szkolnego. 

2. W zebraniu wyborczym do rady klasowej musi uczestniczyć co najmniej 2/3 ogółu rodziców 

danego oddziału. 

3. Powołuje się komisję skrutacyjną, której zadaniem będzie zliczanie głosów oddanych w 

trakcie glosowania. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być wybierani do organów 

Rady Rodziców.  

4. Kandydatury  rodziców do rady klasowej mogą zgłaszać wszyscy rodzice, za zgodą osoby 

zainteresowanej. 

5.  Rodzice otrzymują karty do głosowania opieczętowane pieczątką Rady Rodziców. 

6. Głosowanie jest tajne. 

7.  Komisja podlicza głosy i sporządza protokół.  

8. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów jest przedstawicielem rodziców oddziału w 

Radzie Rodziców. 
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 Rozdział VI 

                      Wybory do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły 

1. Przewodniczący Rady  zwołuje walne posiedzenie Rady Rodziców. 

2. W zebraniu wyborczym   musi uczestniczyć co najmniej 2/3 ogółu rodziców.   

3 Powołuje się komisję skrutacyjną. 

4. Kandydatury  rodziców do Komisji mogą zgłaszać wszyscy rodzice (za zgodą osoby 

zainteresowanej). Wybieranych jest dwóch delegatów i dwie osoby rezerwowe. 

5. Rodzice otrzymują karty do głosowania opieczętowane pieczątką Rady Rodziców. 

6. Głosowanie jest tajne. 

7. Komisja podlicza głosy i sporządza protokół.  

8. Członkowie Rady, którzy otrzymają największą liczbę głosów  są delegatami do komisji 

konkursowej , natomiast kolejne są zakwalifikowane do  osób  rezerwowych.   

 

 Rozdział VII  

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły 

następujących źródeł: 

 składki rodziców, 

 wpłaty osób fizycznych, organizacji  i  instytucji, 

 dochody z imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 

2. Wysokość składki ustala   na początku roku szkolnego walne zebranie RR. 

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę na określony cel, niezależnie od 

uchwalonej składki rocznej.  

4. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców,  na każde następne dziecko 

rodzice wnoszą 50% ustalonej składki.  

5. W uzasadnionych przypadkach prezydium może  zwolnić od wnoszenia składki tych 

rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. 

6. Fundusze RR  mogą być wydatkowane na działalność określoną w regulaminie, a szczególnie: 

 nagrody dla uczniów za udział w konkursach i  zawodach,    

 nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce, 

 dofinansowanie uroczystości szkolnych i konkursów, 

 zakup książek do biblioteki,  pomocy dydaktycznych  i wyposażenia, 
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 obsługę administracyjno – gospodarczą, 

 materiały do estetyzacji szkoły, na kserowanie materiałów potrzebnych w 

procesie dydaktycznym. 

7. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą  być  wydatkowane na 

finansowanie własnych projektów  Rady Rodziców, jak modernizacja pomieszczeń,  zakupy 

sprzętu.  

8. Środki pochodzące z darowizn celowych mogą być wydatkowane zgodnie z   życzeniem 

darczyńcy. 

8. Dysponowanie funduszami RR leży w zakresie kompetencji Prezydium Rady Rodziców  

i mogą być wykorzystywane po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub jego zastępcy. 

9. Wydatkowanie funduszy odbywa się na podstawie rocznego planu finansowego 

zatwierdzonego na walnym zebraniu rodziców. 

10 Nad dysponowaniem środkami finansowymi RR czuwa skarbnik RR.  

11. Środki finansowe RR gromadzone są  w banku PKO BP na koncie oszczędnościowo- 

rozliczeniowym. 

12. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy. 

13. Podstawą dokonywania wypłat są oryginalne dowody  księgowe  jak faktury VAT, rachunki, 

listy płatnicze, umowy zlecenia. 

14. Dowody księgowe są gromadzone wg kolejności, a przed księgowaniem muszą być  

zaakceptowane przez Przewodniczącego ( lub Wiceprzewodniczącego) RR. i przez Dyrektora 

szkoły pod względem zasadności zakupu. 

   

 

Regulamin zatwierdzono na zebraniu w dniu  11 grudnia 2007 r.  


