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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym Nr 61 

im. J. Przybosia w Warszawie 
Przyjęty na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 21.10.2009r.. 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu Rady Rodziców, zwanego dalej Regulaminem stanowią : 

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zm.). 

2. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym Nr 61 im. J. Przybosia w Warszawie. 

 

§ 2 

1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnym Nr 61 im. J. Przybosia w Warszawie”. 

2. Rada Rodziców jest organem szkolnym. 

 

§ 3 

Niniejszy Regulamin ustala cele i zadania, organizację działania, tryb podejmowania uchwał i zasady 

przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 4 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Integracyjnym Nr 61 w Warszawie. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio: 

a Dyrektora szkoły, 

b Radę Pedagogiczną szkoły, 

c Radę Rodziców szkoły, 

d Samorząd Uczniowski szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

 

§ 5 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających 

do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie w tym zakresie spraw do innych 

organów szkoły. 

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły. 

3. Rada Rodziców może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z wyjątkiem tych posiedzeń, w 

czasie których omawiane są sprawy podlegające ustawie o ochronie danych osobowych. 

4. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

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

zadań szkoły, 
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b gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad 

użytkowania tych funduszy, 

c zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na 

działalność szkoły, wśród nich zaś : 

i. upowszechnienia znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w 

klasie 

ii. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów 

lub trudności, 

iii. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

iv. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

v. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły; 

d określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a  występowanie do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i innych organów                                               

szkoły oraz do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nad nią nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 

b uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

i. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

ii. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

d opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

e inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły i uczniów, 

f prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i 

przeznaczanie ich na potrzeby szkoły, 

g opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 

h opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

stażysty i nauczyciela kontraktowego, 

i      opiniowanie organizacji zajęć dodatkowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Dyrektor 

szkoły, 

j      organizacja odpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów. Nadzór pedagogiczny nad tymi zajęciami 

sprawuje Dyrektor szkoły, 

k przyznawanie z własnego funduszu stałej lub doraźnej pomocy materialnej dla uczniów, którzy 

znajdują się w trudnych warunkach materialnych.  

i.  Pomoc taka przyznawana jest na wniosek rodzica lub członka Rady Pedagogicznej.  

ii.  Do wniosku o pomoc materialną należy dołączyć oświadczenie o dochodach z ostatnich 

trzech miesięcy oraz wypełnioną ankietę pomocniczą. 

iii.  Wniosek opiniuje Komisja Opieki nad Dzieckiem działająca przy szkole.  

iv.  Pomoc materialna może przybierać następujące formy:  

 dofinansowanie lub całkowite finansowanie opłat za obiady szkolne,  

 dopłata lub całkowite finansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdu w ramach tzw. 

„zielonej szkoły”, wypoczynku letniego lub zimowego,  

 dopłata lub całkowite finansowanie imprez kulturalno-oświatowych.  

v.  Pomoc materialna udzielana jest w formie bezgotówkowej i nie może   przekroczyć kwoty 

400 zł w roku szkolnym.  
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ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW 

I RADY RODZICÓW 

 

§ 6 

1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy. 

2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym Oddziałową Radę Rodziców, 

zwaną dalej Klasową Radą Rodziców, składającą się z 1do 3 osób. 

3. Klasowa Rada Rodziców wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład Rady 

Rodziców szkoły.  

4. Wybory, o których mowa w pkt.2 i 3 przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

5. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie : 

a Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, 

b Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

6. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.  

7. Prezydium Rady Rodziców składa się z 5-8 członków, tak aby można było wyłonić  przewodniczącego, 

zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz 1-3 członków Prezydium. Prezydium dokonuje swojego 

ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu. 

8. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców i jej prezydium oraz reprezentuje 

Radę Rodziców przed dyrekcją szkoły, organem nadzorującym oraz na zewnątrz.  

9. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Członkowie komisji wybierają 

przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu. 

10. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób – dla 

wykonania określonych zadań. 

 

§ 7 

 

Członkowie Klasowych Rad Rodziców (i jednocześnie Rady Rodziców) z klas programowo najstarszych, 

których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad – zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad 

Rodziców z klas nowo zorganizowanych. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICOW I JEJ ORGANY 

 

§ 8 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków 

Rady Rodziców w tym co najmniej dwóch członków Prezydium. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo  obecny na nim członek 

Prezydium. 

3. Członkowie Rady Rodziców o posiedzeniach muszą być poinformowani przynajmniej na 48 godzin 

przed terminem rozpoczęcia posiedzenia, przy czym jako wystarczające uznaje się powiadomienie 

pocztą elektroniczną, publikację wersji drukowanej na tablicy w hallu szkoły lub publikację ogłoszenia 

na stronie internetowej szkoły tj. www.szkola61.pl 

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

samodzielnie czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe 

prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców. 

5. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest 

przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego wiceprzewodniczący lub sekretarz. 
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ROZDZIAŁ V 

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW 

 

§ 9 

1. Wybory do Rady Rodziców (Klasowej Rady Rodziców), Prezydium Rady Rodziców i do Komisji 

Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla danego 

organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić  swoją zgodę na kandydowanie. 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość głosów uczestników prawomocnego zebrania 

wyborczego. 

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowane. 

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady 

Rodziców: 

a wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania. Wybory do tej 

funkcji są jawne. 

b sprawozdanie z działalności organu ustępującego, 

c sprawozdanie komisji rewizyjnej, 

d informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, 

e dyskusja programowa, 

f uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji, 

g wybory nowych organów Rady Rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW 

 

§ 10 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku 

szkolnym. 

2. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na pisemny wniosek  ¼ 

składu Rady, klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, jak również na wniosek dyrektora szkoły lub 

Rady Pedagogicznej – złożone do Prezydium Rady Rodziców. 

 

§ 11 

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy do roku. 

2. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział członkowie Rady Rodziców nie będący członkami 

Prezydium. 

3. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który 

ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium. 

4. Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami a w szczególności: 

a koordynowanie działalności Klasowych Rad Rodziców, 

b nadzór nad pracami komisji, 

c zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy, 

d decydowanie o działalności finansowej, 

e odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w 

miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, 

f składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców. 

5. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a szczególności: 

a dostosowanie ich do konkretnych potrzeb szkoły, 
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b opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z 

uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno – 

wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia. 

c dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących, 

d współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich realizacji planu pracy, 

e zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców ( komitetu rodzicielskiego) oraz prezydium, 

f określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych, 

g kierowanie działalnością finansową, 

h przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowanie 

rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) na zewnątrz 

5. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności: 

a opracowanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją, 

b organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium, 

c nadzorowanie terminowości prac komisji, 

d prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania. 

6. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowej, a w szczególności 

wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości. 

 

§ 12 

1. Komisja Rewizyjna obowiązana jest odbyć posiedzenie kontrolne poprzedzające każde  plenarne 

posiedzenie Rady Rodziców.  

2. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium Rady 

Rodziców, Rady Rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej 

niż 20 osób.  

3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane 

plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie posiedzenia 

Komisji 

4. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych organów Rady 

Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

a kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami 

rady rodziców, 

b kontrolowanie raz w roku działalności finansowej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi 

zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, 

c kontrolowanie działalności Rady Rodziców i jej organów na żądanie dyrektora szkoły, rodziców 

lub organu nadzorującego szkołę, 

d składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskiem pokontrolnymi. 

5. Ponadto do zadań Komisji należy:  

a wykonywanie stałych i doraźnych prac w zakresie nadzoru nad: realizacją zadań postawionych 

przez Radę Rodziców lub jego prezydium, 

b podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie 

przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających, 

c składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium. 

 

§ 13 

Formy i częstotliwość działania innych struktur funkcjonujących w ramach Rady Rodziców wynikają z 

potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły. 

 

§ 14 

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady 

Rodziców lub wychowawcy klasy. 
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ROZDZIAŁ VII 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA 

FUNDUSZY PRZEZ RADĘ RODZICÓW 

 

§ 15 

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: 

a ze składek rodziców, 

b z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, 

c z innych źródeł. 

 

§ 16 

Składki rodziców są dobrowolne. Na początku roku szkolnego Prezydium Rady Rodziców przedstawia 

propozycje wysokości rocznej składki przypadającej na jednego ucznia. Wysokość składki wymaga 

indywidualnego zadeklarowania jej wnoszenia przez każdego z rodziców. 

§ 17 

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady 

Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu 

w danym roku szkolnym. 

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym 

preliminarzem Rady Rodziców. 

 

RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW 

 

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków 

do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców. Prezydium może wydatkować zebrane środki na następujące 

cele: 

a 30% środków zebranych w danym roku szkolnym przez klasę jest do dyspozycji klasowej Rady 

Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje klasowa Rada Rodziców w 

porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to 

dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki, wyjazdy na tzw. zieloną szkołę, nagrody dla 

wyróżniających się uczniów klasy oraz  inne wydatki na rzecz klasy 

b organizacja i dofinansowanie imprez kulturalno-artystycznych dla uczniów szkoły, 

c organizacja międzyszkolnych imprez kulturalno-artystycznych, 

d fundowanie nagród i wyróżnień dla wyróżniających się uczniów,  

e ustanowienie pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,  

f finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne 

imprezy,  

g finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje sportowe), 

h inne. 

2. Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być, z zastrzeżeniem 

§15 wydatkowane na: 

a finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, renowacja 

istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp., 

b lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych, 

c inne. 

3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania 

celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium Rady 

Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

 

 

 



 7 

ROZDZIAŁ VIII 

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW 

 

§ 18 

1. Prezydium Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad 

dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców. 

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania 

na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

3. Prezydium Rady Rodziców wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu osoby uprawnione do 

wykonywania  wszelkich operacji finansowych na kontach bankowych Rady.  Skuteczność tych operacji 

wymaga złożenia podpisów przez dwie osoby uprawnione. 

4. Dla obsługi finansowej Rada Rodziców może zatrudnić księgowego na podstawie umowy zlecenia czy 

umowy o dzieło. Finansowanie tej osoby odbywa się ze środków Rady Rodziców.  

5. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 19 

1. W celu zapewnienia wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców 

na swoje zebrania plenarne a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać 

dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły. 

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i 

statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a 

także przez Radę Pedagogiczną – Prezydium Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu 

prowadzącego szkołę lub kuratorium. 

 

§ 20 

1. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji 

Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały 

ich wyboru postanowią ich odwołać.  

2. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV tego 

Regulaminu. 

 

§ 21 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnym Nr 61 im. J. Przybosia w Warszawie” z dodatkiem w postaci numeru konta 

bankowego. 

 

§ 22 

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Rodziców zgodnie z procedurą ustaloną  w rozdziale IV. 

 

§ 23 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)  

 

§ 24 

Postanowienia Regulaminu Rady Rodziców wchodzą w życie z dniem 30.10 2009 roku. Tym samym traci 

moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Rodziców. 


