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Regulamin
Rady Rodziców

Szko y Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Rad ” reprezentuje ogó  rodziców (prawnych opiekunów)

uczniów.
2. Rada dzia a na podstawie ustawy o systemie o wiaty, statutu szko y i niniejszego

regulaminu.

II. Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 2
1. Celem Rady jest reprezentowanie ogó u rodziców (prawnych opiekunów) szko y oraz

podejmowanie dzia  zmierzaj cych do doskonalenia statutowej dzia alno ci szko y,
a tak e wnioskowanie do innych organów szko y w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem Rady jest dzia anie na rzecz opieku czej funkcji szko y.
3. Zadaniem Rady jest w szczególno ci:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywno ci rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów szko y,

b) gromadzenie funduszy niezb dnych dla wspierania dzia alno ci szko y, a tak e zasad
ytkowania tych funduszy,

c) okre lanie struktur dzia ania ogó u rodziców oraz Rady,
d) zapewnienie rodzicom we wspó dzia aniu z innymi organami szko y rzeczywistego

wp ywu na dzia alno  szko y, w ród nich za :
- znajomo  zada  i zamierze  dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
- uzyskania w ka dym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego

post pów lub trudno ci,
- znajomo  regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kszta cenia swych dzieci,
- wyra ania i przekazywania opinii na temat pracy szko y.

III. Wybory do organów Rady Rodziców. Organizacja Rady.

§3.
1. Wybory zarówno do Rad Klasowych jak i przedstawiciela do Rady Rodziców

przeprowadza si  na pierwszym zebraniu rodziców w ka dym roku szkolnym.
2. Rodzice uczniów wybieraj  swoich przedstawicieli w Radach oddzia owych w sposób

nast puj cy:
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora Szko y zwo ywane s  we wrze niu danego

roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.

Za cznik do Uchwa y Nr 1/10/2009 z dnia 21.10.2009 r.
Rady Rodziców Szko y Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.
Tekst jednolity z dnia 26.09.2012 r.
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2) Na zebraniach klasowych rodzice ka dej klasy wybieraj  rady oddzia owe sk adaj ce
si  z trzech rodziców uczniów danego oddzia u.

3) W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale cz  zebrania po wi con  wyborom

rady oddzia owej i jej przewodniczy.
5) Do zada  wychowawcy, jako przewodnicz cego, nale y:

a) przyjmowanie zg osze  kandydatur na cz onków rady oddzia owej,
b) przygotowanie we wspó pracy z pozosta ymi rodzicami kart do g osowania,
c) nadzorowanie przebiegu g osowania,
d) obliczenie g osów, przy pomocy jednego z rodziców. Rodzic ten nie mo e by

kandydatem do rady oddzia owej,
e) og oszenie wyników g osowania.

6) Wychowawca przyjmuje zg oszenia kandydatów spo ród rodziców, którzy przybyli na
pierwsze zebranie.

7) Tajne wybory odbywaj  si  przy nieograniczonej liczbie kandydatów zg oszonych
przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie mo e by  mniejsza ni  trzech.

8) osowanie odbywa si  na przygotowanych kartach do g osowania.
9) Na karcie do g osowania wpisuje si  nazwisko swojego kandydata.
10) W g osowaniu bierze udzia  tylko jeden rodzic danego ucznia.
11) Za wybranych do rady oddzia owej uwa a si  trzech pierwszych kandydatów, którzy

uzyskali najwi ksze liczby g osów.
12) W przypadku równej liczby g osów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z

nich przypada miejsce w radzie oddzia owej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
13) Osoba wybrana do rady klasowej musi wyrazi  na to zgod .
14) Przebieg wyborów, dokumentuje protokó  sporz dzony przez wychowawc  lub

jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawc .
15) Cz onkowie ka dej rady oddzia owej wybieraj  ze swojego grona przewodnicz cego ,

który b dzie przedstawicielem rady oddzia owej w Radzie Rodziców. Informacja
o osobie b cej przedstawicielem Rady Klasowej jest zamieszczona w protokole.

3. Protokó  z wyborów do rad oddzia owych wychowawca danej klasy przekazuje
Dyrektorowi Szko y, a nast pnie Dyrektor przekazuje zebrane protoko y
Przewodnicz cemu nowej Rady Rodziców.

§4.
1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwo uje Dyrektor Szko y w terminie do

15 pa dziernika danego roku.
2. Dyrektor Szko y otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do

chwili wybrania przez ogó  cz onków Rady Rodziców ze swego grona przewodnicz cego
zebrania, który kieruje dalsz  cz ci  obrad.

3. Najwy sz  w adz  ogó u rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szko y wybiera spo ród siebie wi kszo ci  g osów,

w g osowaniu jawnym:
a) prezydium Rady Rodziców, jako wewn trzny organ kieruj cy pracami rady rodziców,
b) komisj  rewizyjn , jako organ kontrolny rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców sk ada si  z pi ciu cz onków tak, aby mo na by o wy oni
funkcje: przewodnicz cego, wiceprzewodnicz cego, sekretarza, skarbnika i cz onka
prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym
posiedzeniu.

6. Przewodnicz cy Rady organizuje prace Rady, zwo uje i prowadzi posiedzenia Rady,
reprezentuje Rad  na zewn trz.
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7. Zast pca przewodnicz cego Rady przejmuje obowi zki przewodnicz cego w czasie jego
nieobecno ci.

8. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentacj  Rady i protoko owanie jej posiedze .

§5.
1. Komisja rewizyjna sk ada si  z trzech osób. Cz onkowie komisji rewizyjnej wybieraj

przewodnicz cego na pierwszym swoim posiedzeniu.

§6.
1. Prezydium Rady Rodziców mo e tworzy  sta e lub dora ne komisje i zespo y robocze

spo ród swoich cz onków, cz onków Rady Rodziców i spo ród innych rodziców i osób
wspó dzia aj cych z rodzicami spoza szko y (jako eksperymentów) dla wykonania
okre lonych zada .

2. Prezydium Rady Rodziców typuje przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych,
w tym do komisji konkursowej na dyrektora szko y.

§7.
1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok szkolny i up ywa z chwil

wybrania nowych cz onków w nowym roku szkolnym.
2. Cz onkowie rad klasowych, prezydium Rady oraz komisji rewizyjnej mog  by  odwo ani

ze swoich funkcji przed up ywem kadencji, je li gremia, które dokona y ich wyboru
postanowi  ich odwo . Odwo anie dokonuje si  przez podj cie uchwa y wi kszo ci

osów co najmniej 80 % uprawnionego gremium.

IV. Tryb podejmowania uchwa  przez Rad  Rodziców i jej organy wewn trzne

§ 8
1. Uchwa y podejmuje si  wi kszo ci  g osów przy obecno ci, co najmniej po owy

regulaminowego sk adu danego organu.
2. Uchwa y s  protoko owane w protokolarzu Rady Rodziców szko y. Klasowe rady

rodziców decyduj  samodzielnie czy protoko owa  uchwa y.

V. Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 9
1. Plenarne posiedzenie Rady jest zwo ywane nie rzadziej ni  dwa razy w roku szkolnym.

Na posiedzenia prezydium zaprasza si  dyrektora szko y i inne osoby
z g osem doradczym.

2. Posiedzenia Rady zwo uje przewodnicz cy powiadamiaj c cz onków Rady co najmniej
7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
przewodnicz cy mo e zwo  posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania
7 – dniowego terminu.

3. Zebranie plenarne Rady mo e by  zwo ywane tak e w ka dym czasie na wniosek
z inicjatywy 1/3 sk adu Rady, klasowych rad rodziców, z co najmniej po owy oddzia ów
szko y, na wniosek dyrektora szko y lub rady pedagogicznej, z ony do prezydium rady.

4. Posiedzenia Rady s  wa ne, o ile obecnych jest, co najmniej po owa cz onków Rady.
5. W przypadku braku wymaganego quorum Przewodnicz cy po up ywie 15 minut

rozpoczyna kolejne zebranie, podczas którego nie jest wymagane quorum.
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§ 10
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej ni  raz na dwa miesi ce. Na posiedzenia

prezydium zaprasza si  dyrektora szko y i inne osoby z g osem doradczym.
2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców s  protoko owane.

§ 11
1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej s  obligatoryjne przed plenarnymi

posiedzeniami Rady Rodziców.
2. Komisja rewizyjna mo e zbiera  si  tak e z w asnej inicjatywy.
3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej musz  mie  ka dorazowo form  pisemn  i s

przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady.

§ 12
1. Formy i cz stotliwo  dzia ania innych struktur dzia aj cych w ramach Rady Rodziców,

jak komisje problemowe czy zespo y robocze wynikaj  z potrzeby realizacji zada , jakich
te zespo y si  podj y.

§ 13
1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywaj  si  z inicjatywy samych rodziców,

klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

VI. Fundusze Rady.

§ 14
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dzia alno ci szko y

z nast puj cych róde :
a) ze sk adek rodziców,
b) z wp at osób fizycznych, organizacji, stowarzysze , instytucji i fundacji,
c) z dodatkowych imprez organizowanych przez Rad  Rodziców dla rodziców

i mieszka ców rodowiska szko y.

§ 15
1. Wysoko  sk adki rodziców ustala Rada na pocz tku ka dego roku szkolnego.
2. Propozycj  wysoko ci sk adki przedstawia prezydium Rady.
3. Ustalona wysoko  sk adki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez

ka dego z rodziców.
4. Je li do szko y ucz szcza wi cej dzieci tych samych rodziców, Rada mo e wyrazi  zgod

na uiszczenie sk adki proporcjonalnie do ilo ci tych dzieci.
5.  Prezydium Rady mo e ca kowicie zwolni  od wnoszenia sk adki tych rodziców, których

sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obni ona sk adka lub zwolnienie z jej wnoszenia
wymagaj  indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie sk adaj  zainteresowani
rodzice lub wychowawca klasy do prezydium Rady.

§ 16
1. Prezydium podejmuje decyzje o wydatkowaniu rodków finansowych zgromadzonych na

funduszu.
2. Prezydium Rady mo e wydatkowa rodki finansowe na nast puj ce cele:
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1) Pomoc materialn  dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania
do ywiania, odzie y, podr czników itp.:

2) Dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólno-szkolnym jak Dzie
Patrona, festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu
Szkolnego, fina y szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych
i innych,

3) Sfinansowanie niektórych zaj  pozalekcyjnych i kó  zainteresowa ,
4) Nagrody rzeczowe dla wyró niaj cych si  uczniów i zespo ów artystycznych,

sportowych i innych reprezentuj cych Szko ,
5)  Zakup ksi ek, rodków dydaktycznych i sprz tu technicznego dla szko y,
6) Dzia alno  Samorz du Uczniowskiego,
7) Wydatki zwi zane z prowadzeniem ksi gowo ci i rachunkowo ci Rady Rodziców,
8) Lokowanie rodków w celu ich pomno enia na korzystnych kontach terminowych,
9) Inne ustalone przez Prezydium Rady zgodne ze statutem szko y.

4. Sposób wydatkowania rodków rady mo e w cz ci by  zale ny od ycze , czy
wskazania celów przez osoby lub organizacje wp acaj ce rodki na rzecz Rady. W takim
przypadku prezydium Rady Rodziców nie mo e wydatkowa rodków na inne cele, bez
zgody ofiarodawcy. Cele nie mog  by  inne ni  okre lone powy ej.

5. W przypadku op acenia sk adki na rad  w danej klasie w ilo ci nie mniejszej ni
90 % ogó u klasy, Rada przekazuje kwot  120 z  do dyspozycji Rady Klasowej tej klasy.
Rada Klasowa mo e przeznaczy  otrzymane rodki na dofinansowanie imprez klasowych
– loterie, biwaki, bilety wst pu, itp.,

6. W przypadku op acenia sk adki na rad  w danej klasie w ilo ci 100% ogó u klasy, Rada
przekazuje kwot  stanowi  30% wp aconej kwoty do dyspozycji Rady Klasowej tej
klasy z przeznaczeniem na cele wymienione w pkt. 5.

§17.
1. Pisemne wnioski o rodki z funduszu Rady mog  sk ada :

a) Dyrektor Szko y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorz d Uczniowski

§18.
1. Do obs ugi ksi gowo-rachunkowej funduszy Rady, prowadzenia ksi gowo ci oraz obs ugi

rachunkowej u ytkowników funduszu Prezydium Rady mo e ustali  dodatek funkcyjny
osobie prowadz cej rozliczenie rodków finansowych.

2. Skarbnik Rady sprawuje bezpo redni nadzór nad prac  ksi gowego referenta.

§19.
1. Prezydium Rady zak ada w banku bie cy rachunek oszcz dno ciowo-rozliczeniowy w

celu przechowywania na nim rodków oraz dokonywania operacji bankowych.
2. rodkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upowa nione osoby:

przewodnicz cego, zast pc  przewodnicz cego i skarbnika.
3. Skarbnik Rady odpowiada za prawid ow  gospodark  funduszem gromadzonym przez

Rad .
4. Na posiedzeniach Rady prezydium przedstawia sprawozdania finansowe z wydanych

rodków zgromadzonych na funduszu.

§20.
1. Zasady rachunkowo ci oraz obieg dokumentów finansowych reguluj  odr bne przepisy.
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VII. Prawa i obowi zki cz onków Rady.

§21.
1. Cz onkowie Rady maj  prawo:

a) dost pu do wszystkich informacji i dokumentów zwi zanych z organizacj
i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opieku czego, poza
informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotycz cymi spraw
personalnych,

b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szko y,
c) osowania we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Rad .

2. Cz onkowie Rady maj  obowi zek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VIII. Postanowienia ko cowe

§ 22
1. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szko y wynikaj cego

z nierespektowania uprawnie  spo eczno ci rodzicielskiej oraz nieudzielania
wyczerpuj cych odpowiedzi na z one za alenia, prezydium Rady ma prawo zwrócenia
si  o rozstrzygni cie sporu do organu prowadz cego szko .

2. Rada pos uguje si  piecz tk  pod  o tre ci:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1,
im. I Armii Wojska Polskiego,
ul. Obro ców Westerplatte 1a
73-200 Choszczno.


