
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15

W ZABRZU
Na podstawie art. 53 ust. 4 i art. 54 ust. 8 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 6 ustawy

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Rodziców uchwala,

co następuje:

 
Postanowienia ogólne

§1
         1. Regulamin Rady Rodziców określa strukturę wewnętrzną, tryb pracy, tryb
przeprowadzania wyborów do rady oraz zasad gromadzenia i gospodarowania
funduszami.

         2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
          
            a. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 15 w Zabrzu;
            b. Rodzicach- należy przez to rozumieć ogół rodziców i opiekunów prawnych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu;
            c. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
w Zabrzu;
            d. Statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej nr 15
w Zabrzu.
 

Nazwa i zakres działania
§2

 
1. W Szkole  Podstawowej  nr  15   w  Zabrzu  działa  Rada  Rodziców  

pod nazwą "Rada Rodziców przy  Szkole  Podstawowej  nr  15  w Zabrzu".  Dalej  w
tekście nazywana w skrócie "Radą Rodziców".
 

2. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców i prawnych opiekunów uczniów 
i  wyraża  ich  interesy  wobec  Dyrektora  Szkoły,  Rady  Pedagogicznej  i  organów
zewnętrznych Szkoły i posiada w tym zakresie uprawnienia organu opiniującego.
 

3. Rada Rodziców w realizacji swych zadań współdziała z Dyrektorem Szkoły,
Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

            4. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły
i niniejszego regulaminu. 

 
 



Główne zadania w działalności Rady Rodziców
§3

 
1.  Uczestnictwo w opracowaniu Statutu Szkoły oraz planu pracy szkoły na

dany  rok  szkolny  i  planu  finansowego  na  pokrycie  potrzeb  rzeczowych  Szkoły
związanych bezpośrednio z edukacją uczniów.

2.  Rada  Rodziców  w porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  uchwala,  z
zastrzeżeniem art. 54 ust 4 w/w ustawy, program wychowawczy i program profilaktyki
szkoły.

3.  Rada  Rodziców  opiniuje  program i harmonogram poprawy  efektywności
kształcenia lub wychowania. Rada Rodziców dokona wyboru, który z tych planów
opiniuje.

4.  Rada  Rodziców  opiniuje  projekt  planu  finansowego  składanego  przez
Dyrektora szkoły.

5.  Rada  Rodziców  wyraża  zgodę  na  podjęcie  w  szkole  działalności  
przez stowarzyszenie lub inną organizację.

6. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w art. 64a ust 1 i 2 w/w ustawy
wymaga zgody Rady Rodziców

7.  Rada Rodziców po ogłoszeniu konkursu na Dyrektora szkoły wybiera ze
swojego grona jednego przedstawiciela do komisji konkursowej. 

8. Gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek
rodziców,  różnych dotacji,  prac  zarobkowych uczniów oraz  innych źródeł,  w  celu
stałego polepszenia warunków pracy i nauki.

 
9. Udzielanie szkole pomocy w organizowaniu i realizacji pomocy materialnej 

dla uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
 
10. Ułatwienie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami i opiekunami

w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów.
 
11.  Udzielanie  szkole  pomocy   materialnej  w  organizacji  wycieczek

turystycznych i zawodowych, uroczystości szkolnych, wypoczynku i rozrywki. 

12.  Udzielanie  szkole  pomocy  w  tworzeniu  materialnych  warunków
funkcjonowania Samorządu Szkolnego, a także w organizacji zajęć pozalekcyjnych,
pozaszkolnych.

 
13. Nagradzanie w różnych formach uczniów wyróżniających się w nauce  

i zachowaniu. Nagrody te przyznaje się na wniosek Rady Pedagogicznej.
  
14.  Wyróżnianie i  przekazywanie organom szkoły i  organom nadzorującym

szkołę  swojej  opinii  o  pracy  szkoły  w zakresie  realizacji  zadań  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nad młodzieżą szkolną.



            15. 40% środków zebranych przez daną klasę przekazywane jest do
dyspozycji tej klasy.

 

 Struktura Rady Rodziców, zasady wyboru, kadencja
§4

 
1.  Radę oddziałową rodziców w liczbie co najmniej trzech osób, wybiera się 

na zabraniu ogólnym danej klasy w głosowaniu tajnym. Za wybranych uważa się te
osoby które uzyskały zwykłą większość głosów. Z wyborów tworzy się protokół.

2.  Radę  Rodziców  tworzą  wybrani  w  tajnych  wyborach  na  zebraniach
klasowych przedstawiciele rad oddziałowych  ze wszystkich oddziałów istniejących w
szkole,  po  jednym  z  każdego  oddziału.  Członek  rady  oddziałowej  może  być
członkiem Rady Rodziców. Z wyborów tworzy się protokół.
 

3. Rada Rodziców szkoły, składająca się z przedstawicieli poszczególnych rad
oddziałowych,  wybiera  spośród  siebie  przewodniczącego  Rady  Rodziców  szkoły,
jego  zastępcę,  skarbnika  i trzyosobową  komisję  rewizyjną.  Głosowanie
przeprowadza trzyosobowa komisja  skrutacyjna  spośród kandydatów zgłoszonych
jawnie albo tajnie, o czym decyduje zebranie przed rozpoczęciem głosowania. Za
wybranych  uznaje  się  osoby,  które  otrzymały  zwykłą  większość  głosów.
Przewodniczący Rady Rodziców szkoły, jego zastępca i skarbnik tworzą Prezydium
Rady Rodziców.
 
           4. Rada Rodziców szkoły i jej organy są kadencyjne. Kadencja Rady 
Rodziców trwa jeden rok szkolny. Wybory, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 3 winny 
zostać przeprowadzone na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym 
nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
 
           5. Kadencja członka Rady wygasa przed upływem jednego roku w przypadku :
                  -  rezygnacji członka z prac w Radzie,

                  -  zakończenia przez jego dziecko nauki w szkole.

   W powyższych przypadkach przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady 
Rodziców.

         6. W wyborach, o których mowa w § 4, jednego ucznia reprezentuje jeden
rodzic. Rodzicowi przysługuje tyle głosów ile dzieci ma w danym oddziale.
 
 



 Zadania i kompetencje komisji rewizyjnej Rady Rodziców szkoły
§5

 
1. Komisja rewizyjna Rady Rodziców szkoły posiada uprawnienia kontrolne

w zakresie spraw działania Rady w odniesieniu do osób funkcyjnych w Radzie. 
 

2.  Komisja  kontroluje  dokumentację  Rady  i  jej  działalność  pod  kątem
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi tę działalność.
 

3. Z każdej kontroli komisja sporządza protokół i przekazuje go do wiadomości
przewodniczącemu  Rady  i  Dyrektorowi  szkoły.  Jeżeli  ustalenia  kontroli  dotyczą
spraw  należących  bezpośrednio  do  kompetencji  przewodniczącego  Rady,  wtedy
ustalenia te komisja przedstawia na zebraniu całej Rady Rodziców szkoły.
 
 

Sposób realizacji zadań należących do Rady Rodziców szkoły
§6

 
1.  Rada  Rodziców  szkoły  działa  i  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał  na

swoich posiedzeniach.
 

2.  Tematyka  posiedzeń  i  ich  częstotliwość  wynika  z  potrzeb  szkoły  i
środowiska.
 

3. Na  początku  roku  szkolnego  Rada  Rodziców  opracowuje  i  przyjmuje
swój plan finansowy na kolejny rok szkolny.
 

4. Z posiedzeń Rada Rodziców sporządza się protokół w księdze protokołów.
Protokół podpisuje przewodniczący Rady i protokolant. 
 

5.  Decyzje na posiedzeniach Rada Rodziców zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym.

            6.  Jeżeli  decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym
interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie w terminie natychmiastowym,
a w terminie 14 dni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej
przedmiotem  uchwały.  
W razie  braku  uzgodnienia  dyrektor  szkoły  lub  Rada  Rodziców przekazuje  sprawę  
do rozstrzygnięcia do organu prowadzącego.

 



 Zadania i kompetencje Prezydium Rady Rodziców szkoły
§7

 
1. Prezydium Rady Rodziców szkoły  zwołuje  posiedzenia Rady Rodziców

według bieżących potrzeb a także na wniosek: 
-  Przewodniczącego Rady Rodziców,
-  członka Prezydium Rady Rodziców,
-  Dyrektora szkoły,
-  samorządu szkolnego.

 
2. Prezydium Rady Rodziców szkoły realizuje zadania Rady Rodziców szkoły
  zgodnie z jej wolą i uchwałami. 

3.  Prezydium Rady Rodziców szkoły prowadzi  dokumentację z działalności
Rady. 

4. Prezydium Rady Rodziców szkoły prowadzi dokumentację finansową Rady 
w  oparciu  o  ustawę  o  rachunkowości  ze  zmianami  wynikającymi  ze  specyfiki
szkolnej.  Rokiem  obrachunkowym  i  sprawozdawczym  Rady  Rodziców  jest  rok
szkolny.

5. Z posiedzeń Prezydium Rady Rodziców szkoły sporządza się protokół.
 

 Fundusz Rady i dokumentacja finansowa
§8

 
1. Fundusze  Rady  Rodziców  stanowią  dobrowolne  składki  rodziców  oraz

darowizny innych osób i instytucji, prace zarobkowe uczniów oraz inne źródła.
 
            2. Fundusze te gromadzone są na specjalnym koncie bankowym i/lub w 
zabezpieczonym sejfie szkolnym.
Środkami  zgromadzonymi  na  koncie/  w  sejfie  dysponuje  Rada  poprzez  swojego
przewodniczącego i skarbnika oraz osobę przez nich upoważnioną. 

3.  Wysokość  składki  rodzice  ustalają  sami  na  ogólnych  zebraniach
poszczególnych klas.
 

4. Fundusze te Rada Rodziców przeznacza na sfinansowanie zadań ujętych w
planie  pracy  i  w  planie  finansowym  na  dany  rok  szkolny.  Bieżące  decyzje
akceptujące podejmuje Przewodniczący Rady Rodziców szkoły w porozumieniu z
Prezydium Rady Rodziców szkoły.
 

5. Każdorazowo  na  dany  rok  szkolny  Rada  Rodziców  ustala  wysokość
pogotowia  kasowego,  do  dysponowania  którym w  pilnych  potrzebach  upoważnia
wspólnie Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Rodziców szkoły.
 



6.  Środki  niewykorzystane  przez  Radę  Rodziców  w  danym  roku  szkolnym
przechodzą  
do wykorzystania w następnym roku szkolnym.

Nagradzanie uczniów
§9

 
1.  Na wniosek Rady Pedagogicznej  szkoły Rada Rodziców może przyznać

nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów .
 

2. Wysokość kwot na te nagrody ustala się każdorazowo na posiedzeniu Rady
Rodziców.
 

3. Rada Rodziców nie wnika w kryteria, według których Rada Pedagogiczna
sporządziła wniosek o przyznanie ww. nagród.
 
 
 

 Pieczęcie
§10

 
1. Rada Rodziców ma prawo posługiwać się stemplem podłużnym o treści "

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 w Zabrzu".

    

Postanowienia końcowe
§11

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Rady 
Rodziców.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


