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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.ZOFII NAŁKOWSKIEJ W POZNANIU 

Podstawa prawna: 
1. Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 
2.  Statut Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

                                                                            §1 
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą", reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.  
2. Rada Rodziców współdziała ze wszystkimi organami szkoły:  

  Dyrektorem szkoły,  

  Rada pedagogiczną,  

  Samorządem uczniowskim  
§2 

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów. 
2. Radę stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych. 
3. Kadencja Rady trwa jeden rok, terminem zakończenia jej działalności jest data wyboru nowej 
Rady  

Rozdział II 
Cele i zadania Rady Rodziców 

§3 
  

1. Rada Rodziców podejmuje działania wynikające z Prawa Oświatowego, Statutu szkoły,      niniejszego 
Regulaminu oraz uchwał podejmowanych na zebraniach Rady Rodziców. 
2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

1) pobudzanie i organizowanie różnorodnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania szkoły w 
realizacji jej celów i zadań, 

2) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły, gromadzenie tych 
funduszy, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 

3) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,  
4) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy, 
5) zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i 

przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły, 

6) współdziałanie z Radami Rodziców innych szkół , 

Rozdział III 
Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców 

oraz jej organów wewnętrznych 
§4 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców są zebrania rodziców uczniów poszczególnych 
oddziałów. 

2. Wybory do Rady przeprowadza się corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców z 
zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową. 
4. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice 

danego oddziału. 
§5 

1. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu jawnym na zasadach ustalonych przez rodziców 
uczestniczących w zebraniu. 



2. Członkowie Rad Oddziałowych mogą być odwoływani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli 
uchylają się od pełnienia swych obowiązków. 

3. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
4. Na miejsce odwołanego członka powołuje się nowego w głosowaniu jawnym. 

 
                                                                                             §6 

1. Podczas pierwszego zebrania klasowego w głosowaniu jawnym zostanie wybrany przedstawiciel 
do Rady Rodziców  
                                                                                §7 

1. Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady dokonuje Dyrektor szkoły.  
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów. 

                                                                                 §8 
1.  Rada na pierwszym zebraniu, w każdym roku szkolnym, wybiera w głosowaniu jawnym:  

1) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,  

2) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Prezydium.  
2.  Prezydium Rady Rodziców składa s ię z  4  członków, tak aby można było wyłonić funkcje:  

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.  

3. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób . 

4. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.  
5. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe, mające charakter opiniująca - doradczy. 

                                                                                     §9 
1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich 
kompetencjami. 

2. Przewodniczący Rady organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na 

zewnątrz. 

3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 
nieobecności. 
4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady  i protokołowanie jej posiedzeń.  

5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.  

Rozdział IV  
Posiedzenia Rady Rodziców 

§10 

1. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie rodziców . Zebranie zwyczajne zwołuje 

sięco najmniej trzy razy w roku szkolnym. 

2. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne.  

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na 
wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 

4. Powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady publikowane są przez Przewodniczącego Rady  

poprzez: 
1) pisemne ogłoszenie umieszczone w widocznym miejscu przy wejściu głównym,  

2) zamieszczenie tej informacji na stronie Internetowe j Szkoły, 
3) przekazanie tej informacji drogą listu elektronicznego do tych rodziców — przedstawicieli 

Rad Oddziałowych, którzy udostępnili Przewodniczącemu Rady swój adres e -mail. 
5. Prezydium Rady obraduje nie rzadziej niż sześć razy w roku.  
6. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

§11 
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego  lub zastępcy w przypadku jego 

nieobecności. Porządek obrad przedstawiany jest na początku posiedzenia. 



2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego  lub zastępcy w przypadku jego 
nieobecności. 
3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.  
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.  

 
 
Rozdział V 

Podejmowanie uchwał 
                                                                                        § 12 
1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał. 
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów. 
3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa 
co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się". 
4. Na każdą klasę przypada jeden głos. 
                                                                                           § 13 
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w 
głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 
3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania 
przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców. 
                                                                                             § 14 
1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców  lub zastępca  w przypadku jego nieobecności.  
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. 
3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego, a 
w przypadku jego nieobecności zastępca 

Rozdział VI  
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców  

oraz jej organów wewnętrznych 

§15 
1. Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
  programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym oraz profilaktycznym skierowane do uczniów, oraz rodziców ,realizowanego przez 
nauczycieli, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w 
szkole, 

3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły 
4) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, 
5) opiniowanie —zgodnie z art.9c ust.6 Karty Nauczyciela, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracy 

nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie 
6) opiniowanie- zgodnie z art. 6a ust.7 Karty Nauczyciela, na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą lub organu prowadzącego szkołę-pracy Dyrektora Szkoły, 
7) wybór 2  przedstawicieli  Rady Rodziców do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły 

organizowanego przez organ prowadzący szkołę, 
8) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły., 
9) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian, 
10) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję 

Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie, 
12) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady  oraz ustawy z 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. — Karta Nauczyciela oraz akty 
wykonawcze do tych ustaw, 

                 13) ustalanie wysokości składek na Radę oraz na inne cele. 



§16 
1. Do podstawowych zadań Prezydium należy: 

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową 
Rady, 

2) realizowanie preliminarza Rady, 
3) wykonywanie uchwał Rady,  
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad 

Oddziałowych, 
5) koordynowanie prac Rad Oddziałowych,  
6) nadzór nad pracami komisji i zespołów roboczych powołanych przez Radę,  
7) rozpatrywanie wniosków o dofinansowywanie, w składzie co najmniej 3 osoby oraz 

podpisywanie wszelkich dokumentów w liczbie co najmniej 2 osoby  
2. Prezydium Rady Rodziców składa Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 
3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów 

Szkoły oraz na zewnątrz. 
 
 

 
§17 

1 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem 

zgodności z obowiązującymi przepisami, 
2) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego prezydium Rady, 
3) przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z  przeprowadzonych kontroli. 

 
§18 

 
     1. Członek Rady Rodziców ma prawo do: 

1) Czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców, 
2) Składania wniosków i projektów uchwał, 
3) Udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców 

      2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do: 
1) Czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został  
powołany, 
2) Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać  
dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników  
szkoły, 
3) Realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.  

     3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z  
protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu. 

 



                                                                                                §18 
1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału przed Dyrektorem lub innymi organami 

szkoły. 
2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności: 

1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału,  
2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału wobec 

Dyrektora i nauczycieli, 
3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji przy szkoły oraz oceny pracy dorobku 

zawodowego nauczycieli, do Rady rodziców i Prezydium, 
4) informowanie rodziców uczniów oddziału o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach 

działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej. 
3. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego. 
Rozdział VII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

§19 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: 

1) z dobrowolnych składek rodziców,  
2) z wpłat- darowizn osób fizycznych, organizacji, instytucji, do których zwróci się prezydium Rady,  
3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska 

szkoły, 
4) z innych źródeł .  

2. Wysokość składki rodziców proponuje corocznie Rada Rodziców. Zaproponowana wysokość składki podlega 
ostatecznie indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. 

3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wysokość składki pozostaje taka sama, tzn. nie jest 
wielokrotnością składki proponowanej i może być wpłacana w jednej klasie lub w równym procencie w kilku 
klasach. 

§20 

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz zatwierdzony przez Radę na plenarnym 
posiedzeniu, nie później niż do końca listopada każdego roku. 

2. Rada posiada swoje konto bankowe. 
3. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby: przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i skarbnika. 

§21 
1. W działalności finansowo — gospodarczej Radę obowiązują ogólne zasady racjonalnego, prawidłowego i 

jawnego gospodarowania własnością społeczną. Rok budżetowy Rady liczy się tak, jak rok szkolny ( 1 IX — 
31 VIII). 

2. Obsługą finansowo-księgową funduszu Rady zajmuje się skarbnik Rady. 



Rozdział VIII  
Postanowienia końcowe. 

§ 22 
1. O sprawy nie uregulowanych  w Regulaminie rozstrzyga 

Rada Rodziców podczas zebrania  
2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:  

RADA RODZICÓW 
przy Szkole Podstawowej nr 18 

w Poznaniu 
os. Armii Krajowej 100 

§ 23 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

  



 


