
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4  

im. gen. M. Smorawińskiego w Turku 

 

Rozdział I 

Podstawa prawna 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 

  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. Ustaw z 1996 r. 

Nr 67, poz.329 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. Ustaw z 2004 r.  

Nr 25, poz.220), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. Ustaw z 2001 r.  

Nr 61,  poz. 624 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. Ustaw z 2006 r.  

Nr 97, poz.674),  

5. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. (Dz. Ustaw z 2006 r.  

Nr 235,  poz.1703), 

6. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  

i niektórych innych ustaw (Dz. Ustaw z 2007 r. Nr 80, poz.542), 

7. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku. 



Postanowienia ogólne 

 

§ 2  

1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy 

Szkole Podstawowej nr 4 w Turku. 

2. Rada Rodziców jest organem szkolnym. 

 

§ 3 

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania 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 nr 4 w Turku. 

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: 

- dyrektora szkoły, 

- rade Pedagogiczną szkoły, 

- Samorząd Uczniowski szkoły. 



Rozdział II 

§ 5 

Cele działalności Rady 

1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie  

     z potrzebami Szkoły 

2. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, samorządem 

Uczniowskim oraz innymi organizacjami na terenie szkoły w zakresie 

realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły. 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na 

potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz 

opiekuńczo – wychowawczej. 

 

§ 6 

Kompetencje Rady Rodziców 

1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczego szkoły 

b) Szkolnego Programu Profilaktyki  

3. Opiniowanie: 

a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania 



b) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły 

c) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

4. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  

     źródeł i przeznaczać ich na wspieranie działalności statutowej Szkoły 

    zgodnie z regulaminem. 

5. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 

rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

        - znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole  

i klasie, 

        - uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego  

          dziecka, jego postępów i trudności, 

        - znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

        - uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich   

         dzieci, 

       - określenie wewnętrznej struktury i trybu pracy rady, trybu 

przeprowadzania wyborów do rad oraz zasad wydatkowania 

gromadzonych  funduszy.  

 

Rozdział III 

§ 7 

Struktura Rady Rodziców 



1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców uczniów szkoły 

jest zebranie rodziców uczniów klasy. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców” 

składającą się z trzech osób, tak aby utworzyć funkcję przewodniczącego, 

skarbnika i sekretarza. 

3. W skład rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych. 

4. członkiem Rady nie może być osoba, której dziecko nie jest uczniem 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku. 

5. Plenarne zebranie 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. Prezydium Rady rodziców składa się z trzech członków, tak, by można 

było wyłonić funkcję przewodniczącego, vice-przewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika (w jednej osobie). Prezydium konstytuuje się na 

pierwszym posiedzeniu. 

7. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. 

8. Prezydium rady Rodziców można upoważnić pracownika Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Turku do pobierania dobrowolnych wpłat na rzecz 

Rady Rodziców. 

 

§ 8 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do 

momentu ukonstytuowania się nowej rady Rodziców. 

2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana rada Rodziców, na wniosek 

komisji rewizyjnej, udziela absolutorium ustępującej Radzie Rodziców. 



3. Skład rady może być zmieniony raz w roku szkolnym na wniosek  

     co najmniej 50 % jej członków. 

 

§ 9 

1. Członkowie rad oddziałowych, których dzieci opuściły szkołę w środku 

kadencji rady Rodziców, zostaną zastąpieni przez członków rad 

oddziałowych. 

 

Rozdział IV 

Tryb pracy i podejmowania uchwał 

§ 10 

1. Posiedzenie rady zwołuje jej Przewodniczący: 

a) w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku szkolnym, 

b) na wniosek dyrektora szkoły bądź statutowych organów szkoły, 

c) z uwagi na potrzeby szkoły w celu podjęcia ważnych uchwał i 

decyzji zebrania mogą być zwoływane przez dyrektora szkoły lub 

Prezydium Rady wg potrzeb. 

2. W posiedzeniu rady może uczestniczyć dyrektor szkoły oraz mają prawo 

uczestniczenia przedstawiciele rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego. 

3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy o ile    

    przewodniczący poczyni takie obostrzenia. 

 

 



Rozdział V 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy 

§ 11 

1. Uchwały podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo 

sekretarz lub przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady Rodziców. Za 

protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada 

sekretarz zarządu rady Rodziców. 

 

Rozdział VI 

Wybory do organów rady Rodziców 

§ 12 

1. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera w tajnych wyborach 

trzyosobowe rady Oddziałowe ze wskazaniem jednego przedstawiciela, 

który wejdzie w skład rady Rodziców. 

2. Lista kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc, kandydaci 

muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie . 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % plus jeden głos. 

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

5. W porządku obrad plenarnego zabrania sprawozdawczo – wyborczego 

Rady Rodziców musi się znaleźć m. in.: 

• sprawozdanie organu ustępującego, 



• sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium, 

• informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły, 

• planowana dyskusja programowa, 

• uchwalenie wniosków do działalności rady Rodziców w następnej 

kadencji, 

• wybory nowych organów Rady Rodziców. 

 

 

Rozdział VII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§ 13 

1. Rada Rodziców z dobrowolnych wpłat rodziców gromadzi fundusze na 

wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: 

  - z dobrowolnych składek rodziców, 

  - z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji, do których zwróci się   

    prezydium rady ( darowizny ofiarodawców) 

  - z zysków z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców  

    i mieszkańców środowiska szkoły, 

  - z działalności gospodarczej, 

  - z innych źródeł ( prowizje). 

 

 



§ 14 

1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku 

szkolnego. 

2. Decyzję o wysokości rocznej kwoty dobrowolnego opodatkowania się 

rodziców oraz terminów jej regulowania, podejmuje Rada rodziców. 

 

 

§ 15 

1. Fundusz Rady Rodziców jest wykorzystywany przede wszystkim do 

tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i 

rozwój szkoły. 

2. Fundusz Rady Rodziców może być wykorzystany w formie bezpośredniej 

lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez: 

a) zakup podręczników i pomocy szkolnych, 

b) nagradzanie uczniów za osiągnięcia w konkursach, turniejach, 

olimpiadach, zawodach sportowych oraz za współzawodnictwo 

indywidualne i klasowe, 

c) nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, 

d) wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole  

i przez Szkołę, 

e) poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy 

dydaktycznej oraz wychowawczo – opiekuńczej, 

f) przyznanie zasiłków losowych dla uczniów dotkniętych losowo, 

bądź znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, 

zasiłki mogą mieć wyłącznie formę rzeczową, 

g) dopłaty do wycieczek, imprez szkolnych lub klasowych, 



h) poprawę bazy dydaktycznej szkoły. 

3. Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu rady Rodziców rozpatrywane 

SA na zebraniach rady Rodziców. 

4. Skarbnik rady Rodziców szkoły ma obowiązek odpowiedniego 

dokumentowania przychodów i wydatków w ramach Funduszu. 

 

Rozdział VIII 

Obsługa rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 

§ 16 

1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza księgowego do pełnienia 

bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi 

Rady Rodziców. 

2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania 

bieżących wypłat i przelewów ( WBK nr konta 

3. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują 

odrębne przepisy. 

  

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

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

Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne, a zarząd 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 nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, 

podlegających jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – 

zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego 

szkołę.  

 

 

§ 18 

      Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu 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. 

 Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg. Procedury ustalonej  

w rozdziale V tego regulaminu. 

 

§ 19 

 Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada  

     Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Turku”. 

 

 



§ 20 

1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Rady 

Rodziców w dniu 24 września 2009 roku. Z datą obowiązywania zapisów 

niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady 

Rodziców. 

2. Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany, w terminie 14 dni od 

daty zatwierdzenia, podać niniejszy regulamin do wiadomości ogółu 

rodziców.  

 

 

§ 21 

     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Turek, dn. …………………………… 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców                                        Dyrektor Szkoły 

 


