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REGULAMIN RADY RODZICÓW   

PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU  
 

Rozdział I  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§1  

 

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje uchwalony na podstawie art. 83 ust. 

4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz Statutu Szkoły i określa cele, 

zadania, organizację działania, zasady przeprowadzania wyborów do organów Rady Rodziców, 

tryb podejmowania uchwał, ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów oraz zasady 

gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.  

 

Rozdział II  

 

NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW 

 

§2  

 

Nazwa Reprezentacji Rodziców brzmi – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8  

w Zgierzu.  

 

Rozdział III 

 

§3 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 8 w Zgierzu (wraz z oddziałami 

przedszkolnymi). 

2. Rodzicach – należy przez to rozumieć ogół rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

pobierających naukę w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu. 

3. Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 8  

w Zgierzu. 

4. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców działającą przy Szkole 

Podstawowej nr 8 w Zgierzu. 

5. Organach szkoły – należy przez to rozumieć odpowiednio: 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

 Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu 
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 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu 

6. Prezydium – należy przez to rozumieć cztery wybrane osoby spośród ogółu Rady Rodziców. 

 

Rozdział IV 

 

ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA  RADY RODZICÓW 

 

§4 

 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów 

szkoły.  

2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

§5 

 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których 

przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych.  

 

Rozdział V  

 

CELE  RADY RODZICÓW 

 

§6 

Celem Rady Rodziców jest:  

1. reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających  

do doskonalenia statutowej działalności szkoły, 

2. współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, z wicedyrektorami oraz Radą Pedagogiczną  

w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym  

i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami 

dla szkoły i rodziców, 

3. działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, pobudzenie i organizowanie form 

aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,  

4. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,  

5. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, 

6. występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły. 
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Rozdział VI 

 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW  

 

§7 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców szkoły jest zebranie oddziałowe 

rodziców. 

2. Zebranie oddziałowe rodziców wybiera spośród siebie Radę Oddziałową rodziców 

składającą się z co najmniej trzech osób, tak aby można było tworzyć funkcje: 

przewodniczącego, skarbnika, sekretarza. Rada Oddziałowa wybierana jest w głosowaniu 

tajnym na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

3. Radę Rodziców szkoły reprezentuje Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ 

kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna, jako organ kontrolny Rady 

Rodziców. Protokół z wyborów Prezydium Rady Rodziców sporządzony zostaje przez 

członków Komisji Skrutacyjnej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur, przeprowadza 

głosowanie, liczy głosy i przekazuje wynik głosowania. 

4. Członami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydaci do Prezydium Rady Rodziców. 

5. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. 

6. Rada Rodziców liczy po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, tak aby można było 

wyłonić funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza oraz komisję 

rewizyjną. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.  

7. Posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

8. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 

9. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć jedynie rodzice wybrani spośród Rad 

Oddziałowych przez ogół oddziału, z zastrzeżeniem pkt 9. 

10. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów.  

 

§8 

 

Zadaniem Rady Rodziców jest: 

1. realizowanie celów i postanowień Rady Rodziców, 

2. koordynowanie działalności oddziałowych Rad Rodziców,  

3. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki, 

4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, 

5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 
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6. decydowanie o działalności finansowo–gospodarczej,  

7. wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.  

  

§9 

 

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:  

1. kierowanie pracami Prezydium, 

2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców oraz Prezydium,  

3. kierowanie działalnością finansowo–gospodarczą Rady,  

4. bieżące decydowanie o wydatkach funduszu, 

5. przekazywanie opinii i wniosków Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz 

reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania przejmuje 

wiceprzewodniczący.  

 

§10 

 

Zadaniem sekretarza Rady Rodziców jest protokołowanie obrad Rady i Prezydium. 

 

§11  

 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:  

1. co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami 

regulaminu  

i uchwałami Rady Rodziców. 

2. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo — gospodarczej,  

w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki 

finansowej i rachunkowości,  

3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,  

4. kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek oddziałowych Rad 

Rodziców, Prezydium Rady, Przewodniczącego Rady lub Dyrektora Szkoły.  

 

§12 

 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.  

 

Rozdział VII 

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANÓW 

WEWNĘTRZNYCH 

 

§13 
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1. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności połowy 

regulaminowej liczby członków.  

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki. Dopuszcza się 

przeprowadzenie wyborów do Prezydium w głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały podejmowane w głosowaniu jawnym mogą zostać podjęte w czasie posiedzenia 

prowadzonego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Rozdział VIII 

 

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW  

 

§14 

 

1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września 

danego roku szkolnego.   

2. Na pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyborów do organów Rady Rodziców.  

3. Kolejne posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Oddziałowych Rad Rodziców, któregokolwiek z członków Prezydium Rady 

Rodziców lub komisji rewizyjnej, Rady Pedagogicznej, lub Dyrektora – złożony  

do Prezydium. 

4. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. 

 

§15 

 

Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy rodziców, 

Oddziałowej Rady Rodziców, Wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły.  

 

Rozdział IX  

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZÓW RADY RODZICÓW  

 

§16 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły  

z następujących źródeł:  

- ze składek rodziców,  

- z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,  

- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i środowiska 

szkoły. 

2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Prezydium 

Rady.  
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3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może 

wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko, w najwyższej ustanowionej  

w szkole w danym roku wysokości – składka wpłacana jest wówczas w równych częściach  

w każdym z oddziałów, do których uczęszczają dzieci tych samych rodziców. 

 

§17 

 

1. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie 

na następujące cele: 

 pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania 

dożywiania, odzieży, podręczników,  

 dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze szkolnym,  

 finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, 

konkursy i inne imprezy,  

 finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje 

sportowe), 

 zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, 

 zakup nagród dla uczniów i przedszkolaków na koniec roku szkolnego, w tym 

uczniów wyróżniających się, 

 na cele pozostające w bezpośrednim związku z interesami szkoły. 

2. Środki Rady Rodziców pochodzące z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być 

wydatkowane na: 

 finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak: doposażenie pracowni lub 

gabinetu przedmiotowego, doposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację 

urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.,  

 finansowanie wydatków uznanych przez Dyrektora Szkoły za konieczne dla 

właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.  

3. Sposób wydatkowania środków celowych, darczyńców może być zależny od życzeń, 

czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim 

przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.  

 

Rozdział X  

 

OBOWIĄZKI SKARBNIKA RADY RODZICÓW 

 

§18 

 

1. Obsługę finansowo-księgową środków Rady Rodziców, prowadzi skarbnik Rady. 

2. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod 

względem formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym 

przez Przewodniczącego Rady (do wglądu Dyrektora szkoły).  

3. Środki finansowe Rady Rodziców są gromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym.  
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4. Do podejmowania środków z konta upoważnionych jest dwóch członków Prezydium Rady 

Rodziców.  

 

Rozdział XI  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§19 

 

Członkowie oddziałowych Rad Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej, mogą być 

odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru 

postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały. Przepis § 13 stosuje 

się odpowiednio. 

 

§20 

 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

nr 8 w Zgierzu”. 

2. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie w dniu uchwalenia. 

 

 

Regulamin został uchwalony w dniu 17.09.2020r. na posiedzeniu Rady Rodziców. 

 

                        Zatwierdzam 

Joanna Kozulska 
                      …………………………………………. 

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców) 
 


