
 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

 Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz § 9 i § 12   Statutu 

Szkoły Podstawowej nr 1 zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 1  

w Poznaniu, zwanymi dalej „Szkołą” działa Rada Rodziców jako reprezentacja rodziców wszystkich uczniów 

Szkoły.  

Zasady działania Rady Rodziców określa niniejszy Regulamin. 

Rozdział I – Cele i zadania Rady Rodziców 

§ 1 

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw. 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły; występowanie do organu prowadzącego Szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw Szkoły; 

b) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Szkoły; 

c) stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców gromadzonych z dobrowolnych 

składek rodziców i innych źródeł celem wspierania działalność statutowej Szkoły.  

 

2. Do szczególnych zadań Rady Rodziców należy organizacja aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań Szkoły oraz zapewnienie należytego kontaktu pomiędzy rodzicami  

a nauczycielami zatrudnionymi w Szkole oraz organami Szkoły. 

Rozdział II – Organy Rady Rodziców 

§ 2 

1. Organami Rady Rodziców są rady klasowe, Plenarne Zebranie Rady oraz Prezydium Rady.  

2. Na poziomie każdej klasy tworzone są rady klasowe składające się z trzech osób wyłanianych przez ogół 

rodziców każdej klasy. W skład każdej rady klasowej wchodzi skarbnik klasy, a także jeśli rodzice tak 

postanowią przewodniczący i sekretarz. Ogół rodziców klasy może podjąć decyzję o rozszerzeniu składu 

rady klasowej, maksymalnie jednak do 5 osób. 

3. Plenarne Zebranie Rady tworzy ogół członków rad klasowych, o których mowa w ust. 2.  

4. Plenarne Zebranie Rady wybiera spośród rodziców uczniów szkoły Prezydium Rady jako organ 

reprezentujący ogół rodziców uczniów Szkoły oraz kierujący pracami Rady Rodziców o kompetencjach 

określonych niniejszym Regulaminem. Każdy z członków Prezydium Rady może zostać w każdym czasie 

odwołany przez Plenarne Zebranie Rady. 

5. Organy Rady Rodziców powoływane są na czas nieokreślony, przy czym każda osoba wchodząca  

w skład organu może w każdym czasie zostać odwołana z pełnionej funkcji. Mandat każdej osoby gaśnie 

z dniem złożenia przez nią rezygnacji. Mandat członka organu Rady Rodziców gaśnie także w przypadku 

odejścia jego dziecka z grona uczniów Szkoły, a także w innych prawem przewidzianych przypadkach. 

6. W przypadku wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny mandatu członka organu Rady Rodziców zarządza się 

wybory uzupełniające. 

 

 

 



 

 

Rozdział III – Prezydium Rady 

 

§ 3 

1. Prezydium Rady składa się z sześciu do piętnastu członków. Na pierwszym swym posiedzeniu Prezydium 

Rady dokonuje swego ukonstytuowania, wyłaniając ze swego składu przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego/ych, sekretarza, skarbnika.  

2. Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Posiedzenie może być 

także zwołane na posiedzeniu Prezydium Rady. 

3. Posiedzenia Prezydium Rady winny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym  

w trakcie roku szkolnego. 

4. Na posiedzenie Prezydium Rady może zostać zaproszony Dyrektor Szkoły, a także inne osoby. 

5. Prezydium Rady reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych 

organów Szkoły. 

6. Prezydium Rady podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej czterech 

swoich członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Sekretarz Prezydium Rady prowadzi księgę protokołów Rady Rodziców, w której umieszcza się informacje 

o odbytych posiedzeniach Prezydium Rady wraz z listą obecności oraz treścią podjętych uchwał i inne 

informacje stosownie do postanowienia Prezydium Rady. 

8. Prezydium Rady jest kompetentne we wszelkich sprawach chyba, że niniejszy regulamin inaczej stanowi. 

Prezydium Rady reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz, przy podpisywaniu obowiązuje dwuosobowa 

łączna reprezentacja.  

9. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie 

Prezydium. 

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające  

na zwolnione miejsce.  

 

Rozdział IV – Plenarne Zebranie Rady 

 

§ 4 

1. Plenarne Zebranie Rady jest zwoływane przez Prezydium Rady lub Przewodniczącego Prezydium Rady 

nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 

2. Na żądanie Dyrektora Szkoły, a także co najmniej dziesięciu członków Plenarnego Zebrania Rady 

Przewodniczący Prezydium Rady zwołuje je w terminie 14 dni.  

3. Zwołanie zebrania odbywa się poprzez umieszczenie ogłoszenia w gablocie szkolnej do tego 

przeznaczonej, umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej szkoły oraz poprzez informację  

za pośrednictwem wychowawców klas. 

4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków 

Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.  

5. Plenarnemu Zebraniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Prezydium Rady 

bądź inny członek wyłoniony przez Plenarne Zebranie Rady. 

6. Plenarne Zebranie Rady podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Wybory przeprowadza się 

w głosowaniu jawnym, do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata bezwzględnej większości 

głosów. Plenarne Zebranie Rady Rodziców zdolne jest do podejmowania uchwał jeżeli obecnych jest 

przynajmniej 10 jego członków. 

7. Informacje o odbytych Plenarnych Zebraniach Rady Rodziców wraz z listą obecności oraz treścią podjętych 

uchwał Sekretarz Prezydium Rady umieszcza w księdze protokołów Rady Rodziców. 

8. Corocznie w miesiącu czerwcu odbywa się sprawozdawcze Plenarne Zebranie Rady na którym Prezydium 

Rady składa sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w kończącym się roku szkolnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem sprawozdania dotyczącego środków finansowych zgromadzonych 

 i wydatkowanych przez Radę Rodziców. 

9. Na Plenarne Zebranie Rady Rodziców może zostać zaproszony Dyrektor Szkoły oraz inne osoby. 

 

 



 

 

Rozdział V – Zasady gospodarki finansowej 

 

§ 5 

1. Plenarne Zebranie Rady ustala wysokość dobrowolnej składki uiszczanej corocznie w celu sfinansowania 

działalności Rady Rodziców.  

2. Plenarne Zebranie Rady uchwala plany finansowe działalności Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii 

Dyrektora Szkoły. Plany finansowe uchwalane są corocznie na Plenarnym Zebraniu Rady, które powinno 

się odbyć do końca miesiąca września. 

3. Środkami finansowymi Rady Rodziców, na które składają się  

         a) dobrowolne składki, 

         b) dochody z innych źródeł, 

       gospodaruje zgodnie z Planem Finansowym Prezydium Rady. 

4. Fundusze, o których mowa w ust. 3, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły,  

w tym szczególnie pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu 

profilaktyki i opieki nad uczniami. 

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

         a) Dyrektor 

         b) Rada Pedagogiczna 

         c) Wychowawcy klas 

         d) Rady Klasowe 

         e) Samorząd Uczniowski 

         f) Nauczyciele 

6. Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Rady rodziców sprawuje Skarbnik Prezydium Rady. 

7. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów 

publicznych. 

8. Prezydium Rady może zatrudnić księgowego celem prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. 

9. Prezydium Rady zakłada rachunek bankowy celem gromadzenia na nim środków finansowych.  

Do dokonywania dyspozycji na rachunku upoważnieni są łącznie skarbnik z innym członkiem Prezydium 

Rady.  

Rozdział V – Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:  
 

Rada Rodziców  

Szkoła Podstawowa nr 1 

ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań 
 

2. Pieczątka pozostaje w dyspozycji Prezydium Rady. 

 

§ 7 

1. Regulamin niniejszy przyjęto uchwałą Plenarnego Zebrania Rady Rodziców z dnia 10.09.2019 roku.  

2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Plenarnego Zebrania Rady Rodziców podjętej  

na wniosek Prezydium Rady Rodziców. 

3. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Poznań, dnia 10.09.2019 roku 

 

 

           Przewodniczący Prezydium Rady                           Wiceprzewodniczący Prezydium Rady   

 

           ………………………………………….                              ……………………………………....... 

 


