
REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W STADNIKACH

Uchwalony przez ogół rodziców na zebraniu w dniu 25 września 2007r.

Wstęp

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Stadnikach działa na podstawie:
1) art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. 

zmianami
2) Statutu Szkoły
3) Niniejszego regulaminu.

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1.

Nazwa reprezentacji rodziców: Rada Rodziców.

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców wszystkich 

uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających 
     do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie 
     do innych organów szkoły w tym zakresie praw.
2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej 
      i opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 
wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności 
statutowej szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych 
funduszy

c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami 
szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:



• zapoznanie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-
wychowawczymi szkoły i klasy

• udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat 
dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie 
wychowania i dalszego kształcenia dzieci

• udostępnianie regulaminu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów

• współudział w realizacji Programu Wychowawczego szkoły
• wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły osób 

d) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły
e) organizowanie działalności na rzecz podnoszenia wiedzy 

pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym
f) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz 

organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym na terenie 
szkoły

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych dla szkoły

h) organizowanie prac na rzecz Szkoły przez rodziców i środowisko 
lokalne

i) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół 
zainteresowań

j) współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, 
turystycznej i sportowej uczniów

k) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród 
uczniów , pomoc rodzicom niewydolnym w spełnianiu 
obowiązków opiekuńczych i wychowawczych

l) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o 
tradycję środowiska i regionu

m) współudział w przyznawaniu uczniom wszelkich form pomocy 
materialnej 

n) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Organizacja działania ogółu rodziców i rady Rodziców

§ 3.

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono 
zwoływane raz w czasie kadencji Rady.

2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest 
zebranie rodziców klasy.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „trójkę klasową”, składającą 
się z trzech osób, aby można było wybrać przewodniczącego, skarbnika 

     i sekretarza.



4. Wszyscy członkowie „trójek klasowych” tworzą Radę Rodziców Szkoły.
5. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie 

prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami 
Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną , jako organ kontrolny Rady 
Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców składa się z czterech członków, aby można 
wybrać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz 
skarbnika. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób, nie więcej niż 
5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być 
dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. 
Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje 
i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców
i spośród innych osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako 
ekspertów) do wykonania określonych zadań.

§ 4.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, od dnia wyboru we 
wrześniu do września ostatniego roku kadencji.

§ 5.

Członkowie „trójki klasowej” z klasy programowo najwyższej, której dzieci 
opuściły szkołę w środku kadencji rady, zostają zastąpieni przez członków 
„trójki klasowej” z klasy pierwszej i zerowej.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 6.

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności
     co najmniej połowy regulaminowego składu organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala 

każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w Księdze protokołów Rady Rodziców. 

„Trójki klasowe” decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. 
Za Księgę Protokołów Rady Rodziców i jego właściwe prowadzenie 
odpowiada sekretarz prezydium Rady.



Wybory do organów Rady Rodziców

§ 7.

1. Wybory do Rady Rodziców („trójek klasowych”), do prezydium Rady 
Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby 
miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą 
wyrazić ustnie lub pisemnie  (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu 
wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów 
w obecności  co najmniej połowy uczestników prawomocnego zebrania 
wyborczego.

4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne 
głosowanie.
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