
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH 

 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu 
jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie 
nauczania, opieki i wychowania. 
§ 2. Regulamin Rady Rodziców określa jej: 

1) cele, zadania, kompetencje, 
2) wewnętrzną strukturę i tryb pracy, 
3) tryb przeprowadzania wyborów , 
4) zasady działalności finansowo-gospodarczej. 

 
II.  Cele i zadania, kompetencje Rady Rodziców 
 
§ 3. Rada Rodziców jest organem wewnątrzszkolnym mającym na celu: 

1) Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji 
nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i 
środowisku. 

2) Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii 
rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły. 

3) Upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami 
oświatowymi i społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach 
opiekuńczo-wychowawczych rodziny. 

§ 4. Podstawowe zadania wynikają z celów  określonych w § 3 regulaminu 
Do zadań tych należy 

1) Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności : 
a) pomoc w  realizacji planu pracy szkoły, 
b) organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły, 
c) działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy i wypoczynku 

uczniów i nauczycieli, 
d) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie 

prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych, 
e) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między 

rodzicami. 
2) Współpraca z dyrektorem szkoły, rada pedagogiczną w podnoszeniu 

jakości pracy szkoły, a w szczególności: 
a)  dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi 

nauczycielami , analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów, 
b)  udzielanie pomocy w organizowaniu pracy kół zainteresowań, 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 



 
c) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne. 

3) Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych 
szkoły i rodziny, a w szczególności: 

a) niesienie pomocy w ocenie sytuacji wychowawczej w środowisku 
pozaszkolnym, 

b) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi 
szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym 
turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły, 

c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, 
artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów, 

d) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy 
wychowawczej szkoły. 

4) Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności: 
a) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia  uczniów, 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny w placówce, 
b) udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów, 
c) pomoc w organizacji dowożenia uczniów na zajęcia odbywające 

się poza budynkiem szkoły. 
§5.1 Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 
uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły, 
4) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora 

szkoły. 
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 
szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie 
programów, o których mowa ust.1 pkt 1, programy ustala dyrektor szkoły w 
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
 

III.  Struktura i tryb pracy Rady Rodziców 
 
§6.1.Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych po jednym 
przedstawicielu z każdej. 



2. W skład rady oddziałowej wchodzą trzy osoby wybrane przez ogólne 
zebranie rodziców uczniów danej klasy. 
3. Rady oddziałowe spotykają się i pracują w zależności od potrzeb 
poszczególnych oddziałów. 
4. Na pierwszym spotkaniu Rada Rodziców wyłania ze swego składu:  

1) zarząd Rady Rodziców w liczbie 5 osób: przewodniczący,  
wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków zarządu, 

2) skład  komisji rewizyjnej. 
5.Członkowie komisji rewizyjnej mogą wchodzić w skład zarządu Rady 
Rodziców. 
6. Spotkania Rady Rodziców odbywają się na wniosek dyrektora, 
przewodniczącego Rady Rodziców lub zarządu, o którym mowa w ust. 4, nie 
rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 
6. Działalnością kieruje przewodniczący wspólnie z  wiceprzewodniczącym 
Rady Rodziców. 
7.Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w 
szczególności: 

1) opracowanie harmonogramu prac i spotkań 
2) organizacyjne przygotowanie i protokołowanie zebrań. 

8. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności Rady 
Rodziców z obowiązującymi przepisami regulaminu i uchwałami Rady 
Rodziców. 
9. Na pierwszym zebraniu dyrektor szkoły zapoznaje Radę Rodziców z planem 
nadzoru pedagogicznego, a na ostatnim z informacją o jego realizacji. 
10. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów 
szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  
 
IV.  Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców 
 

§ 7.1.Wybory do Rady Rodziców odbywają się w trybie głosowania tajnego, 
które przeprowadza się na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku 
szkolnym. 
2. Rodzice wybierają jednego przedstawiciela spośród trzech wyłonionych 
uprzednio do rady oddziałowej. 
3. Wybory do Rady Rodziców odbywają się niezależnie od frekwencji. 
 
V. Zasady działalności finansowo-gospodarczej. 
 
§8.1. W celu wspierania działalności statutowej szkoly Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
2.Wysokość minimalnej dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się 
większością  głosów na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców . 



3. Rodzice mogą zadeklarować świadczenia w naturze lub robociźnie. 
4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w 
ust.2.  
5.Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie względnie kwartalnie – 
według swego uznania i możliwości. 
§9. Fundusze mogą być użytkowane na działalność określoną w § 4.  
§10.1. Dyrektor szkoły ma prawo do dysponowania funduszem, pod warunkiem, 
że cel, na który zostaną przeznaczone środki  jest zgodny z zasadami niniejszego 
regulaminu. 
2.Wydatek jednorazowy powyżej 1000 zł. dyrektor szkoły uzgadnia z 
przewodniczącym  Rady Rodziców . 
 
VI.  Postanowienia końcowe 
 
§17.1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym 
prawem. 
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym , 
niezależnie od frekwencji. 
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub 
interesem szkoły – dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie. 
§18. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się 
nowej. 
 
 


