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Rozdział I 

PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami) 

 Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach. 

 Uchwała nr 1/IX/2012/13 Rady Rodziców z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu Rady Rodziców. 

Rozdział II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mikluszowicach działa Rada Rodziców, stanowiąca organ 

przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi: 



Rada Rodziców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mikluszowicach w Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest Radą, Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II zwany Zespołem. 

2 

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu w szczególności w zakresie 

zadań wychowawczych i opiekuńczych. 

3 

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu 

Szkół. 

4 

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Zespołu, 

Wicedyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym i organem 

nadzoru pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi realizację 

statutowych zadań Zespołu. 

5 

Siedzibą Rady jest budynek Zespołu – Mikluszowice 228. 

Rozdział III 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW 

6 

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału szkoły, które wybiera spośród siebie Radę Oddziałową Rodziców składającą się z trzech 

rodziców uczniów danego oddziału (przewodniczący, sekretarz, skarbnik). 

7 

W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców Zespołu wchodzą – po 

jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców 

uczniów danego oddziału. 

8 

Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezydium (Zarząd), jako 

wewnętrzny organ kierujący pracami Rady (4-osobowe Prezydium, tj. przewodniczący, zastępca, 

sekretarz, skarbnik) oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący (komisja           3-osobowa). 

9 

Prezydium Rady Rodziców: 

 opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców, 

 w każdym roku szkolnym do 31 października opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady plan 

pracy na dany rok szkolny, 

 zwołuje zebrania Rady, 



 może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków Rady, jak 

również osób spoza Rady, do wykonywania określonych zadań, 

 zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców, 

 podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem Rady, 

 reprezentuje Radę na zewnątrz, 

 może podjąć współpracę z innymi radami rodziców i określić jej zasady. 

10 

 Zebrania Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego, zgodnie z planem pracy lub 

w miarę potrzeb. 

 W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Rodziców podaje się termin, miejsce i porządek obrad. 

 Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane jej członkom nie później niż na 2 dni 

przed zaplanowanym terminem. 

 W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, np.: dyrektor 

i wicedyrektor Zespołu, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru 

pedagogicznego. 

 Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, za co odpowiedzialny jest Sekretarz Rady. 

 

Rozdział IV 

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW 

11 

Wybory do Rad Oddziałowych oraz do Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku szkolnym. 

12 

Tryb wyborów do Rad Oddziałowych: 

 w terminie ustalonym przez Dyrektora we wrześniu zwoływane są pierwsze zebrania 

rodziców uczniów poszczególnych oddziałów, na których m.in. dokonuje się wyboru Rad 

Oddziałowych, 

 Rady Oddziałowe składają się z trzech rodziców uczniów reprezentujących wszystkich 

rodziców uczniów danego oddziału, 

 w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, 

 wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady 

Oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców ze swego grona 

przewodniczącego oraz dwóch członków komisji wyborczej, która przeprowadzi tajne 

wybory. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do 

Rady Oddziałowej 

 Do zadań komisji należy: 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków Rady Oddziałowej, 

 przygotowanie kart do głosowania, 

 nadzorowanie przebiegu głosowania, 



 obliczenie głosów, 

 ogłoszenie wyników głosowania. 

 komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze 

zebranie, 

 tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez 

rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż 3, 

 osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę, 

 głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania, 

 na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

kandydatów, 

 wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, głos uważa 

się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy 

osoby, na które głosuje, 

 za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największe liczby 

głosów, 

 w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich 

przypada miejsce w Radzie Oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów, 

 spośród wybranych członków Rady Oddziałowej obecni na zebraniu rodzice wybierają w 

wyborach tajnych jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, 

 członkowie każdej Rady Oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady 

oddziałowej, skarbnika oraz sekretarza, 

 przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. 

13 

 Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Zespołu w terminie do 10 

października. 

 Dyrektor Zespołu otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili 

wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona Przewodniczącego zebrania, 

który kieruje dalszą częścią obrad. 

 Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną do wyboru władz Rady Rodziców,  w 

skład których wchodzą: czteroosobowe Prezydium oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna. 

 Władze Rady Rodziców wybierane są w wyborach tajnych. 

 Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Rodziców. 

Rozdział V 

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

14 

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

 pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań Zespołu, 



 współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Zespołu, 

 pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 udzielanie pomocy samorządom uczniowskim oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w Zespole, 

 podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

Zespołu, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, 

 tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców z Zespołem. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 Kompetencje stanowiące Rady Rodziców (Przedmiot Uchwały) 

 Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego. 

 Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki. 

 Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców (Przedmiot Uchwały) 

 Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

Dyrektora. 

 Delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek. 

 Możliwość występowania do Dyrektora Zespołu i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

 Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki. 

 Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu. 

 Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji. 

 Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju. 

 Wyrażenie zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

 Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły. 

 Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

 Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. 

 Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego. 

 Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a gdy nie powołano rady 

szkoły przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy. 



 Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

 Nadanie imienia szkole lub placówce. 

 Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż 

określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 – § 5 ust.4). 

Rozdział VI 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ, SPOSÓB WYRAŻANIA OPINII, REPREZENTOWANIE OGÓŁU 

RODZICÓW 

15 

Tryb podejmowania uchwał: 

 uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, 

 do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej 50% + 1 liczby 

członków, 

 głosowanie Rady Rodziców może być tajne lub jawne. Tajne głosowanie odbywa się zawsze w 

przypadkach dotyczących spraw osobowych, m.in. w czasie wyborów do Rad Oddziałowych 

oraz organów Rady Rodziców. Tajne głosowanie może się odbyć także na wniosek członka 

Rady, jeśli wniosek ten uzyska aprobatę większości członków obecnych na zebraniu. 

16 

 Na pisemny wniosek Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, w sprawach dotyczących nauczycieli lub związanych 

z funkcjonowaniem Zespołu, Prezydium Rady Rodziców sporządza pisemną opinię w danej 

sprawie, po ewentualnej konsultacji z Radami Oddziałowymi. 

 Prezydium Rady Rodziców wskazuje osoby do reprezentowania Rady na zewnątrz, 

w zależności od potrzeb: 

 spośród członków Prezydium (np. udział w uroczystościach, zebraniach innych Rad 

Rodziców), 

 ogółu rodziców Rad Oddziałowych (np. wybory przedstawicieli rodziców do komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu). 

Rozdział VII 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW 

17 

W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców gromadzi fundusze, które mogą 

pochodzić m.in. z: 

 dobrowolnych składek rodziców, 

 darowizn, 

 dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców, wynikających z planu 

pracy. 

18 



Zgromadzone fundusze Rada Rodziców w szczególności przeznacza na: 

 pomoc dla uczniów znajdujących w trudnej sytuacji materialnej i losowej, 

 zakup nagród dla uczniów, 

 finansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

 inne bieżące potrzeby związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

Zespołu Szkół. 

19 

 Rada Rodziców corocznie uchwala preliminarz wydatków sporządzony przez Prezydium Rady 

na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego przez rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów. 

 Prezydium Rady Rodziców zapewnia prawidłową obsługę finansową. 

 Działalność finansowo-księgowa Rady podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 Rada może  posiadać rachunek bankowy. 

 Rada upoważnia przewodniczącego lub zastępcę do dysponowania środkami zgromadzonymi 

przez Radę Rodziców. 

 Przewodniczący Rady wraz ze Skarbnikiem na ostatnim zebraniu w kadencji Rady składają 

sprawozdanie z działalności finansowej. Sprawozdanie winno być sprawdzone i zatwierdzone 

przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawione ogółowi rodziców. 

Rozdział VIII 

ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

20 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie: 

1. realizacji Uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, 

2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

Rozdział IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

21 

Rada Rodziców może ustanowić odznaki, wyróżnienia, dyplomy i przyznawać je wyróżniającym się 

uczniom, nauczycielom oraz sojusznikom Zespołu. 

Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie. 

22 

Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane 

są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

23 

Rada Rodziców  używa pieczęci o treści: 



,,Rada Rodziców w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mikluszowicach w Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II”. 

24 

Wszelką korespondencję Rady Rodziców podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca. 

25 

Wszystkie wnioski, uwagi, opinie kierowane do Rady Rodziców oraz jej organów wymagają formy 

pisemnej. 

26 

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwał zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

27 

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia przez 

Radę Rodziców. 

28 

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców. 

29 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Mikluszowice, 24 września 2012 r. 

Przewodniczący Rady Rodziców 


