
Załącznik do Uchwały  

Rady Rodziców nr 1/2017/2018  

 dnia 28 września 2017 r. 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 w OPOLU 

 

Podstawa Prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949. 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)  

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami 

 

 

Rozdział I.  Cele i zadania Rady Rodziców 

 

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową Nr 33 w Opolu 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, 

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, 

5) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych 

oddziałów szkolnych, 

6) Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio 

osoby pełniące te funkcje w Radzie, 

7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady, 

 

§ 2 

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie 

działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu. 

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły, 

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i 

innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w 

sprawach związanych z działalnością Szkoły, 

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa, 

4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, 

5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego, 

6) współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy. 

 

Rozdział II.  Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 3 

1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranym przez zebranie rodziców 

uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające. 

3. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów Rad Oddziałowych: 

4. 1  Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. 2 Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organy-wewnetrzne-szkoly/organizacja-pracy/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html


4. 3 Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów 

danego oddziału. 

4. 4 W wyborach do Rad Oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 

4. 5 Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

4. 6 Wybory do Rad Oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza 

wychowawca oddziału.  

4. 7 Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do Rad Oddziałowych: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

c) nadzorowanie przebiegu głosowania, 

d) podanie wyników głosowania. 

4. 8 Zadania komisji skrutacyjnej 

a) przygotowanie kart do głosowania, 

b) przeprowadzenie głosowania, 

c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu. 

4. 9 Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej. 

4. 10 Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie. 

4. 11 Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

4. 12 Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez 

rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 

4. 13 W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 

4. 14  Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 

4. 15 Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata. 

4. 16 Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą 

liczbę głosów. 

4. 17 W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę 

głosowania. 

4. 18 Z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, 

4. 19 Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego 

 

§ 4 

1. Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Rady, 

2. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców: 

3.1 Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym. 

3.2 Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

zgłoszonych przez członków Rady Rodziców. 

3.3 Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie 

3.4 W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki 

3.5 Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

3.6 W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze 

przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. 

3.7 Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania. 

3.8 Wybory pozostałych członków Prezydium Rady Rodziców odbywają się na zasadach takich jak wybory 

Przewodniczącego, opisane w ust 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 

 

§ 5 

1. Rada działa przez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne. 

2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się 

odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.  



3. Terminarz zebrań Rady Rodziców ustala się  na początku każdego roku szkolnego. 

4. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek poszczególnych Rad 

Oddziałowych lub Dyrektora. 

5. Uchwały Rady, Prezydium i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych 

członków. 

6. W zebraniach Rady, Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności: 

Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele. 

 

Rozdział III. Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 6 

1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. 

2. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

a) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, 

a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą, 

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora, 

d) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników, 

e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 

f) występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

Szkoły stroju jednolitego oraz udział w określaniu jego wzoru, 

g) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 

nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

h) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców  

i) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują 

udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły, 

j) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian, 

k) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły, 

 

§ 7 

1. Do podstawowych zadań Prezydium należy: 

a) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady, 

b) realizacja preliminarza Rady, 

c) wykonywanie uchwał Rady, 

d) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady. 

3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz 

na zewnątrz. 

§ 8 

 

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na 

zwolnione miejsce. 

§ 9 

1. Rada i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas  zebrań czynności w formie 

protokołu. 

2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad. 

 

§ 10 

1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych 

organów Szkoły. 



2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności: 

a) realizowanie celów Rady na terenie danego oddziału szkolnego, 

b) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec 

Dyrektora i nauczycieli, 

c) występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy dorobku 

zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium. 

3. Pracami  Rady Oddziałowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Rady 

Oddziałowej. 

 

Rozdział IV. Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady 

 

§ 11 

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

składek rodziców.  

2. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i 

prawnych oraz dochody z innych źródeł. 

3. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i 

likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby 

posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.  

4. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie 

udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami. 

5. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

a) Dyrektor, 

b) nauczyciele, 

c) pedagog szkolny, 

d) Rady Klasowe, 

e) Samorząd Uczniowski. 

§ 12 

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego realizację odpowiada Prezydium z 

głosem doradczym Dyrektora Szkoły. 

2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami 

społecznymi. 

 

Rozdział  V. Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe 

 

§ 13 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały. 

 

§ 14 

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

 

 


