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REGULAMIN 

RADY RODZICÓW 

PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI 

W GLIWICACH 

44-105 GLIWICE, UL. ELSNERA 25 

 

 

SPIS TREŚCI 

● Rozdział I             Postanowienia ogólne 

● Rozdział II            Cele i zadania Rady Rodziców 

● Rozdział III          Organizacja Rady Rodziców i podstawowe zasady pracy 

● Rozdział IV          Działalność finansowa Rady Rodziców 

● Rozdział V           Podstawowe prawa Rady Rodziców 

● Rozdział VI          Postanowienia końcowe 

 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Paragraf 1 

Rada Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 13 z oddziałami przedszkolnymi w 

Gliwicach, zwana dalej Radą Rodziców, działa na podstawie artykułów 53 i 54 

Ustawy o systemie Oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami  oraz 

Statutu Szkoły Podstawowej  nr 13 w Gliwicach. 

 

Paragraf 2 

Rada stanowi reprezentację rodziców uczniów. 

 

Paragraf 3 

Rada jest Organem wewnętrznym – szkolnym, społeczny i samorządowym, 

współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13, Radą Pedagogiczną, 
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Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi Szkołę Podstawową nr 13 oraz 

innymi organizacjami i instytucjami w realizacji statutowych zadań szkoły. 

Paragraf 4 

Podstawowe zasady działania Rady Rodziców określa niniejszy Regulamin, który nie 

jest sprzeczny ze statutem szkoły, wprowadzony uchwałą Rady Rodziców przy 

Szkole Podstawowej nr 13 z oddziałami przedszkolnymi w Gliwicach na zebraniu w 

dniu 16.11.2011 r. ,  przegłosowany zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. Z tym samym dniem traci ważność poprzedni regulamin. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 

 

Paragraf 5 

1. Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców i 

współdziałanie w ich imieniu w realizacji zadań wychowawczych, 

opiekuńczych i edukacyjnych szkoły. 

 

2. Do zadań Rady Rodziców należy szczególnie: 

- pobudzenie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania   realizacji celów i zadań szkoły, 

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspomagania działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 

- współudział w bieżącym i długoterminowym programowaniu pracy szkoły, 

- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole, 

- udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych 

szkoły, 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom 

społecznym działającym w szkole, 

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, 

- tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą, 

- opiniowanie, konsultowanie i doradzanie organom szkoły, organizacjom, 

stowarzyszeniom, 
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- opiniowanie programów , harmonogramów  planów i innych dokumentów 

składanych do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły, 

- współdziałanie w razie potrzeby z rodzicami w celu stworzenia im możliwości 

pozyskania rzetelnych informacji na temat dziecka , jego postępów lub trudności. 

 

 

Rozdział III 

ORGANIZACJA RADY RODZICÓW I ZASADY JEJ PRACY 

 

Paragraf 6 

W  Szkole Podstawowej  nr 13 w Gliwicach działa Rada Rodziców, która 

reprezentuje ogół rodziców. 

1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców jest zebranie rodziców 

klasy/oddziału przedszkolnego. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową/oddziałową Radę 

Rodziców składającą się z 3 osób : Przewodniczącego , 

Wiceprzewodniczącego i Skarbnika . 

 

3. Klasowa/oddziałowa Rada Rodziców wyłania ze swojego grona 

przedstawiciela , który reprezentuje klasową/oddziałową Radę Rodziców na 

zebraniach Rady Rodziców. 

 

 

4. Przedstawiciele klasowych/oddziałowych Rad Rodziców z klas/oddziałów 

najstarszych zostają we wrześniu każdego roku zastąpieni przez 

przedstawicieli klasowych/oddziałowych Rad Rodziców klas/oddziałów 

najmłodszych. 

 

Paragraf 7 

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu 

klasowych/oddziałowych Rad Rodziców wybranych w tajnych lub jawnych wyborach 

przez zebranie rodziców uczniów danej klasy/oddziału na zebraniach  we wrześniu, 

zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. 

 

Paragraf 8 
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Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców we wrześniu, Rada wybiera 

ze swojego grona w głosowaniu jawnym lub tajnym większością głosów obecnych na 

zebraniu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 

 

Paragraf 9 

Rada Rodziców spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 4 razy w roku 

szkolnym.  

 

Paragraf 10 

Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy: 

- realizacja bieżących zadań Rady Rodziców, 

- przygotowanie materiałów na zebrania rodziców klas/oddziałów, 

- przegotowanie zebrań Rady Rodziców. 

 

Paragraf 11 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok począwszy od września do dnia pierwszego 

zebrania  Rady Rodziców we wrześniu roku następnego. 

 

 

Paragraf 12 

Porządek pierwszego w roku szkolnym  posiedzenia Rady Rodziców musi 

uwzględnić: 

- przedstawienie sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 września roku 

poprzedniego do 31 sierpnia bieżącego roku, 

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego, 

-wybór Przewodniczącego , Wiceprzewodniczącego , Skarbnika i Sekretarza Rady 

Rodziców, 

- ustalenie sugerowanej składki  na Radę Rodziców – Fundusz Rady Rodziców, 

wielkości ulg i zwolnień oraz terminów wpłat, 

- ustalenie priorytetów wydatków na dany rok szkolny ( po konsultacjach z dyrekcją 

szkoły ), 

- wstępny harmonogram zebrań Rady Rodziców, 

- zasady komunikowania się w okresie między posiedzeniami, 
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-zasady współdziałania Skarbnika Rady Rodziców ze skarbnikami Rad 

klasowych/oddziałowych i pozostałymi organami szkoły. 

 

Paragraf 13 

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne, 

gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne, gdy dotyczą innych spraw. 

Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli zostanie przegłosowana zwykłą większością 

głosów obecnych na zabraniu. 

 

Paragraf 14 

Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, 

Dyrektor szkoły  zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.  

 

Paragraf 15 

Członkowie  Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem 

kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. odwołanie 

dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury  ustalonej w paragrafie 13. 

 

Paragraf 16 

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców: 

1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w książce protokołów Rady 

Rodziców. Za prawidłowe sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady 

Rodziców odpowiada Sekretarz Rady Rodziców. 

 

2. W przypadku braku Sekretarza na posiedzeniu Rady Rodziców 

Przewodniczący Rady Rodziców wyznacza z obecnych osobę odpowiedzialną 

za sporządzenie protokołu. 

 

3. Za książkę protokołów odpowiada sekretarz Rady Rodziców. 

 

Paragraf 17 

Rada Rodziców stosownie do potrzeb może powołać Komisje problemowe, których 

zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym 

problemie. 
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Paragraf 18 

Posiedzenia Rady Rodziców mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć, bez 

prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY 

 

Paragraf 19 

Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZEM RADY 

RODZICÓW, skrócie: FRR. 

 

Paragraf 20 

Fundusz Rady Rodziców powstaje z: 

- dobrowolnych składek rodziców, 

- wpłat osób fizycznych , instytucji , osób prawnych i innych , 

- wpływów z imprez i innych wydarzeń organizowanych przez Radę Rodziców, 

- innych źródeł. 

 

Paragraf 21 

Wydatkowanie środków finansowych FRR: 

1. Środki pochodzące ze składki na Radę Rodziców i innych źródeł mogą być 

wydatkowane na: 

-zakup sprzętu szkolnego , renowacje i remonty sprzętów i urządzeń , zakup 

wyposażenia  

-remonty pomieszczeń szkoły, 

-zakup materiałów i pomocy naukowych 

-dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym 

-nagrody dla wyróżniających się uczniów i klas , dyplomy 

-inne                                         
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2. Sposób wydatkowania może być zależny od życzeń  lub wskazania celów 

przez osoby lub instytucje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W 

takim przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, 

bez uzyskania wcześniejszej zgody ofiarodawcy. 

 

 

Paragraf 22 

Przy ściągalności składki na rzecz Rady Rodziców 90% lub więcej w ramach 

klasy/oddziału ; 30% środków zebranych przez rodziców danej klasy/oddziału 

przechodzi do dyspozycji klasowej/oddziałowej Rady Rodziców. Decyzje o ich 

przeznaczeniu podejmowane są w porozumieniu z wychowawcą klasy i klasową 

Radą Rodziców. 

 

Paragraf 23 

Funduszem Rady Rodziców zarządza  Rada Rodziców  zgodnie z jak najlepiej 

pojętym interesem szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami 

szkoły, a w szczególności  z Dyrekcją Szkoły. 

 

Paragraf 24 

Środki finansowe FRR Rada Rodziców gromadzi w banku na  rachunku 

oszczędnościowo – rozliczeniowym. 

 

 

Paragraf 25 

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają 

upoważnieni przez Radę Rodziców przedstawiciele  Rady, w tym Skarbnik. 

 

Paragraf 26 

Środki z FRR wydatkowane są zgodnie z ustalonymi  priorytetami wydatków. 

1. Priorytety wydatków ustalane są na pierwszym posiedzeniu Rady 

Rodziców , w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. 

2. Priorytety wydatków na dany rok szkolny zostają przedstawione 

rodzicom na  zebraniu rodziców wszystkich klas/oddziałów , które 

odbywać się będzie w październiku lub listopadzie każdego roku 

szkolnego. 
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3. Przy zaistnieniu nowych okoliczności priorytety wydatków mogą być 

modyfikowane w trakcie roku szkolnego. 

 

Paragraf 27 

Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym posiedzeniu Rady 

Rodziców, Rada przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe. 

 

Rozdział V 

PODSTAWOWE PRAWA RADY 

 

Paragraf 28 

Rada może występować do Dyrektora Szkoły  i Rady Pedagogicznej z wnioskami  i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

 

Paragraf 29 

Przedstawiciele Rady mogą brać udział jako obserwatorzy z głosem doradczym  w 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej: 

- na zaproszenie Dyrektora Szkoły, 

- na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, 

- na wniosek Rady Rodziców zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły lub co najmniej 

1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

Paragraf 30 

Rada Rodziców może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej   z 

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły , nauczycieli i Dyrektora 

Szkoły. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie. 

 

 

Paragraf 31 

Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 

 

Paragraf 32 
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Dla sprawnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych zaistniałych pomiędzy organami 

szkoły, a Radą Rodziców wprowadza się możliwość odwołania się do  organów 

nadrzędnych wobec szkoły. 

 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Paragraf 33 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: 

 

Rada Rodziców 

Przy Szkole Podstawowej nr 13 

44-105 Gliwice, ul. Elsnera 25 

 

Paragraf 34 

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na 

wniosek dowolnego organu szkoły po ich zatwierdzeniu zwykłą większością głosów 

 w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady Rodziców. Regulamin wchodzi w życie 

po jego uchwaleniu , z dniem 18.01.2012. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Rodziców 

 


