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REGULAMIN 
Rady Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach 
  

 

 

1.Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców i rad oddziałowych 

(klasowych). 
 

2.Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców i opiekunów pracującą z dyrektorem szkoły, 

radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i organami nadzorującymi szkołę. 

 

 

3.Celem współpracy jest: 

 

1. Jednolite oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie 

nauczania, wychowania i opieki. 

 

2. Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki, w szkole, rodzinie, 

środowisku. 

 

3. Zaznajamianie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją 

nauczania oraz zadaniami wynikającymi z nich dla szkoły i rodziców. 

 

4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – 

wychowawczych rodziny. 

 

5. Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy w szkole w tym zakresie. 

 

6. Tworzenie właściwego klimatu i warunków materialnych dla funkcjonowania szkoły. 
 

4. Do zadań Rady Rodziców szkoły należy w szczególności: 

 

1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły. 

 

2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

 

3. Współudział w realizacji programów pracy szkoły. 

 

4. Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły. 

 

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 

 

6. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu i organizacjom społecznym 

działającym w szkole. 
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7. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 

 

8. Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności młodzieży. 

 

9. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkolnych w zakresie funduszy z konta 

własnego. 

 

10. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły – zwłaszcza na 

działalność opiekuńczo – wychowawczą, również w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

11. Współpraca z radami klasowymi. 

 

12. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego szkoły 

i Programu Profilaktyki 

 

13. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

14. Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników. 

 

15. Opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

5.Radę Rodziców tworzą  przedstawiciele rad oddziałowych (klasowych) wybieranych 

corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału 

 

a) Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole 

 

b) Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby 

 

c) Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic. 

 

d) Wybory  rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić 

osoby kandydujące do rady oddziałowej 

 

e) Wybory do rad oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach 

określonych w szczegółowym trybie przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców. 

 

f) Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie 

pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora. 

 

g) Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu 

zakończenia wyborów rad oddziałowych. 

 

h) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie 

więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających 
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skład Rady. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w  

głosowaniu jawnym. 

 

6.Na wniosek Rady Rodziców w jej skład, z głosem doradczym mogą wchodzić 

przedstawiciele zakładów pracy oraz innych instytucji i organizacji współdziałających ze 

szkołą. 

 

7.Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

w roku.  

 

8.W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział z głosem doradczym  dyrektor szkoły. 
 

9.Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków Prezydium w tym przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza i 3 członków. 

a) Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje prowadzi posiedzenia Rady, 

reprezentuje Radę na zewnątrz. 

b) Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie 

jego nieobecności. 

c) Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

d) Skarbnik Rady odpowiada za gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę 

 

10.W skład Prezydium wchodzą przewodniczący stałych zespołów problemowych, jeśli takie 

zespoły zostaną powołane. 

 

11.Prezydium Rady Rodziców kieruje całokształtem prac rady w okresie między jego 

posiedzeniami, a przede wszystkim: 

 

a) koordynuje pracę rad klasowych, 

b) nadzoruje pracę stałych i doraźnych zespołów problemowych, 

c) uczestniczy przez swojego przedstawiciela w pracach komisji odwoławczej, 

d) podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowo – gospodarczej, 

e) informuje radę rodziców o swojej działalności. 

 

12.Posiedzenie Prezydium  i Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, 

na żądanie jednej trzeciej rad klasowych, komisji rewizyjnej, jak również na żądanie 

dyrektora szkoły. 

 

13.Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

miesiące. 

 

14. Do realizacji zadań określonych w regulaminie Rady Rodziców, Rada Rodziców może 

powoływać zespoły problemowe i wybierać przewodniczących tych zespołów. 
  

15.Uchwały rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy 

obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. w sprawach personalnych, a 

także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym 

 

16.Jeżeli uchwała lub inna decyzja rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym 

interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni od daty 
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jej zawieszenia uzgadnia z radą rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy. 

 

17.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. 

a) Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych przez siebie obowiązków 

może być przed upływem kadencji odwołany przez ogólne zebranie rodziców lub radę 

klasową klasy, w której został wybrany. 

 

b) Na miejsce ustępującego lub odwołanego członka rady rodziców gremia określone w 

ust. 2 wybierają nowego członka. 

 

c) Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyborów i ukonstytuowania się nowej 

Rady  co powinno nastąpić w okresie jednego miesiąca po odbyciu klasowych zebrań 

rodziców. 
 

18.Fundusze Rady Rodziców pochodzą: 

 

 z dobrowolnych składek rodziców, 

 z dotacji i darowizn, 

 z dochodów osiąganych z działalności rady. 

 

19.O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców. Szczegółowe zasady wydatkowania 

funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków. 

 

20.Rada oddziałowa (klasowa) w liczbie  trzech osób jest wybierana  w głosowaniu tajnym, 

corocznie na pierwszym zebraniu we wrześniu, spośród rodziców danej klasy( wg 

szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów do rady rodziców) W posiedzeniach rady 

klasowej bierze udział wychowawca klasy. 

 

21.Kontrolę i nadzór nad działalnością rady rodziców sprawuje zebranie przedstawicieli 

rodziców. 

 

22.Przedstawiciele rodziców w liczbie od jednej do trzech osób są wybierani przez ogólne 

zebranie rodziców poszczególnych klas. 

 

23.Do zadań zebrania przedstawicieli rodziców należy w szczególności: 

 

a) zatwierdzenie regulaminu działalności rady rodziców i zmiany regulaminu, 

b) wybór komisji rewizyjnej, w tym przewodniczącego  komisji, 

c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności rady rodziców, 

d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej. 

 

24.Zebranie przedstawicieli rodziców może odwoływać przewodniczącego i członka rady 

rodziców. 

 

25.Rada Rodziców wybiera spośród siebie 3-osobową Komisję Rewizyjną Do zadań Komisji 

Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej rady, 

b) dokonywanie na żądanie rady i dyrekcji szkoły kontroli działalności rad 

klasowych, 
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c) informowanie zebrania przedstawicieli rodziców o wyniku przeprowadzonej 

kontroli. 

 

26.Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. środkami zgromadzonymi na koncie 

dysponuje Rada poprzez dwie uprawnione osoby: przewodniczącego i skarbnika 

 

27.Postanowienia końcowe. 
 

1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i 

zatwierdzenia. 

 

2. Rada rodziców używa pieczęci podłużnej o brzmieniu „Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 17 w Pabianicach”. 

3. Regulamin rady rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................. 

Regulamin zatwierdzony przez: 

-   Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 25 10 2007   

 -  Radę Pedagogiczną  -uchwałą o zmianach w statucie SP17  dn. 30 10 2007 r. 


