
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Rodziców nr 3 / 2018/2019 

 z dnia 14.01.2019 r. 
 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 
 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego  

w Suwałkach 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Niniejszy Regulamin uchwalono na podstawie art. 83,  art. 84 i in. art. ustawy z 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmian.). 

 
§ 2. 

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.  
 

§ 3. 

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 II 

Cele rady rodziców 
 

§ 4. 

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole 
reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, 
której celem jest doskonalenie statutowej działalności szkoły, w szczególności działań 
wychowawczo-opiekuńczych. 

 
Rozdział III 

Zadania i kompetencje rady rodziców 
 

§ 5. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

§ 6. 

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 



 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 
program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny nad szkołą.  

3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do 
czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 7. 

1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkoły.  

2. Rada Rodziców opiniuje „Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły”. 

3. Rada Rodziców opiniuje „Projekt planu finansowego szkoły” składany przez dyrektora 
szkoły. 

§ 8. 

1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na 
terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły. 

3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których 
przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego 
stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 
określonym dniu lub dniach. 

§ 9. 

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez 
stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
 

§ 10. 
 
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania. 

§ 11. 
 

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora. 

 
Rozdział IV 

Tryb przeprowadzania wyborów 
 

§ 12. 
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych: 
1. Wybory do rad oddziałowych (klasowych) przeprowadza się na pierwszym zebraniu 



 

rodziców w każdym roku szkolnym. 
2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech 

rodziców uczniów danego oddziału. 
3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden 

rodzic. 
4. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
5. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów. 
6. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się 

kolejną turę głosowania. 
7. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego. 
8. Podczas zebrań oddziałowych rodzice w głosowaniu tajnym wybierają swego 

przedstawiciela do Rady Rodziców.  
9. Z przeprowadzonych wyborów do rady oddziałowej i Rady Rodziców sporządzany jest  

protokół.  

§ 13. 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców: 
1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne zwoływane minimum jeden raz 

do roku. 
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wybrani w głosowaniu tajnym na zebraniach 

klasowych (po jednej osobie z każdego oddziału). 
3. Kadencja Rady trwa rok. 
4. Wybory do Rady przeprowadzane są do 30 września danego roku. 
5. Rada na pierwszym spotkaniu: 

1) przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady za ubiegły rok, w tym sprawozdanie 
finansowe, 

2) wybiera spośród siebie Zarząd Rady, zwany dalej „Zarządem” i Komisję Rewizyjną, 
zwaną dalej „Komisją”. 

6. Wybory organów Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 
7. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. 
8. Posiedzenia Rady i jej organów są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa 

uprawnionych. 
9. Uchwały Rady i jej wewnętrznych organów podejmowane są większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy składu. 
10. Posiedzenia Rady i jej organów są protokołowane. 
11. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”, co najmniej 

na 7 dni przed terminem planowanego spotkania. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Przewodniczący  może zwołać posiedzenie w trybie pilnym. 

 

Rozdział V 
Struktura Rady Rodziców 

§ 14. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z oddziału, wybranych 
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 



 

2. Pracami Rady Rodziców kieruje 9-osobowy Zarząd, w którego skład wchodzi: 
1) przewodniczący, 
2) 2 zastępców przewodniczącego, 
3) skarbnik, 
4) 2 sekretarzy 
5) 3 członków. 

3. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym 
zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. 

4. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w 
trybie wyborów uzupełniających. Komisja Rewizyjna składa się  z 3 osób, w tym 
przewodniczącego i 2 członków. 

5. Zarząd Rady Rodziców może utworzyć inne Komisje służące realizacji poszczególnych 
zadań Rady Rodziców. W skład Komisji powoływanych jest od 2-5 osób z pośród 
rodziców, za ich zgodą. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
Członkowie Komisji mają prawo udziału w zebraniach Rady Rodziców, zaś 
Przewodniczący Komisji w zebraniach Zarządu – bez prawa do głosowania.  
 

 
Rozdział VI 

Zasady działania Rady Rodziców 
 

§ 15. 
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września 

danego roku szkolnego. 
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu 

wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców. 
3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez 

niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora 
szkoły. 

4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez 
niego członek Rady Rodziców. 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady 
oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 7 dni przed planowanym 
terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem. 

6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na 
zaproszenie Rady Rodziców. 

7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać 
inne osoby do udziału w zebraniach. 

 
§ 16. 

1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej 
właściwości. 

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w 
zebraniu. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością 
głosów. 

4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym. 



 

5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu 
jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 

 
§ 17. 

1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 
2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać: 

1) numer, datę i miejsce zebrania, 
2) listę osób obecnych podczas zebrania, 
3) zatwierdzony porządek obrad, 
4) streszczenie wystąpień oraz wnioski, 
5) treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników, 
6) podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

 
Rozdział VII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 
 

§ 18. 
1. Źródłem funduszy Rady są: 

1)  dobrowolne składki rodziców w wysokości corocznie ustalanej przez Radę, 
2)  inne źródła (np. dotacje, darowizny). 

2. Rada podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł. 
3. Fundusze Rady przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady. 
4. Do założenia, likwidacji oraz dysponowania funduszami na tym rachunku, uprawniony 

jest Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących wraz ze Skarbnikiem – działający 
na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Radę. 

5. Zasady wydatkowania funduszy Rady: 
1) wydatkowanie funduszy odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków na dany rok 

szkolny, opracowanego w porozumieniu z Dyrektorem jednostki i zatwierdzonego 
przez Radę, 

2) Zarząd Rady może w ramach zatwierdzonego preliminarza przesuwać zaplanowane 
kwoty, 

3) w realizacji wydatków z funduszu Rady należy kierować się zasadą celowego i 
oszczędnego gospodarowania, 

4) wszelkie dochody i wydatki z funduszu Rady powinny być ewidencjonowane, 
5) wydatki z funduszu Rady realizowane są na podstawie faktur/rachunków i innych 

dokumentów zatwierdzonych i podpisywanych przez Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego i Skarbnika, 

6) Skarbnik corocznie przedkłada sprawozdanie z działalności finansowej Rady, 
7) zgodność i celowość wydatków kontroluje Komisja. 

6. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie działalności statutowej szkoły, w 
szczególności na: 
1) dofinansowanie organizacji uroczystości szkolnych oraz konkursów i imprez o 

charakterze klasowym, ogólnoszkolnym i międzyszkolnym,  
2) fundowanie nagród na rzecz zwycięzców konkursów  wiedzy i umiejętności, zawodów 

sportowych,  
3)   zakup książek i nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego  



 

4) dofinansowanie udziału w koncertach, spektaklach   kinowych i teatralnych oraz 
biwakach, wycieczkach i  spotkaniach wybranych uczniów (nie mogących 
samodzielnie sfinansować udziału),  

5) zakup ponadstandardowych środków i pomocy  dydaktycznych oraz 
ponadstandardowych elementów wyposażenia szkoły.  

6) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów zatwierdzone w 
preliminarzu Rady, 

7) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą, 
8) pokrywanie kosztów administracyjnych funkcjonowania Rady (np. prowizje bankowe, 

opłaty bankowe), 
7. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami finansowo-księgowymi. 
8. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o ujęcie zadania w preliminarzu wydatków 

funduszy Rady mogą składać: 
a)  Dyrektor, 
b) Rada Pedagogiczna, 
c) wychowawcy klas/oddziałów, 
d) Rady Oddziałowe, 
e) Samorząd Uczniowski. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 19. 

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki społecznie. 
2. Członkowie Rady są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach poruszanych 

na posiedzeniach, a mogących naruszyć dobro osobiste ucznia, rodzica lub pracownika 
szkoły. 

3. Rada używa pieczątki: 
 
 
 
 
4. Przewodniczący Rady używa pieczątki: 
 
 
 
 
5. Wszelką korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący. 
6. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rada. 
 

§ 20. 
 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 


