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Załącznik nr 1  

do Uchwały rady rodziców  

z dnia 3 lutego 2016 roku 

 

Regulamin rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi 

 

Podstawa prawna: 

art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 

2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 

poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542); ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 542); ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 647, Nr 170 poz. 1218 i Nr 220 poz. 1600)  

ze zmianami wprowadzonymi w dniu 9 lutego 2009.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. W Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi działa rada rodziców, 

stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi. 

2. Celem działalności rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,  

w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych. 

3.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW 

 

§2 

 

1. Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców: 

a) podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie 

rodziców klasy; 

b) zebranie rodziców wybiera spośród siebie „radę oddziałową” składającą  

się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika, 
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c) przedstawiciele wszystkich rad oddziałowych (po jednym z każdego oddziału, 

wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału) 

tworzą radę rodziców, 

d) najwyższą władzą ogółu rodziców jest „rada rodziców”, która uchwala regulamin 

swojej działalności. 

e) plenarne zebranie rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie: prezydium jako organ 

kierujący pracami rady rodziców oraz komisję rewizyjną jako organ kontrolny rodziców, 

f) prezydium rady rodziców składa się z 6 członków, tak, aby można było wyłonić 

funkcję: przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz 2 

członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym 

posiedzeniu, 

g) komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Jeden członek komisji rewizyjnej 

powinien znać przepisy prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji 

rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym 

swoim posiedzeniu. Przedstawiciel komisji rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniu 

prezydium rady rodziców bez prawa brania udziału w głosowaniach nad uchwałami, 

h) prezydium może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród 

członków rady rodziców, 

i) kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od miesiąca września 

danego roku szkolnego. 

 

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW. 

§3 

 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż 

raz w roku szkolnym. 

2. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 

rad oddziałowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady 

Pedagogicznej – złożone do prezydium Rady Rodziców. 

3. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy na rok. 

4. Posiedzenie prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, 

za którą ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium. 

5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami 

Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na 

wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców rady oddziałowej lub dowolnej 

grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej 
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muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu 

Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. 

6. Forma i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców 

wynikających z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły. 

7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,  

rady oddziałowej, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. 

 

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ, SPOSÓB WYRAŻANIA OPINII, 

REPREZENTOWANIE OGÓŁU RODZICÓW 

 

§4 

 

1. Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne: 

 

a) uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu danego organu, 

b) listę uczestników posiedzenia oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub 

przewodniczący, 

c) uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców. Za protokolarz rady 

rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady 

rodziców. 

d) rady oddziałowe decydują samodzielnie, czy protokołować swoje uchwały. 

 

2. Wybory do organów rady rodziców: 

a) wybory do rad oddziałowych oraz do rady rodziców są tajne, prezydium rady rodziców  

i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym, 

b) lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych 

dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną (jeśli nie 

mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) zgodę na kandydowanie, 

c) wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników 

prawomocnego zebrania wyborczego, 

d) przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie, 

e) nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 

posiedzeniu, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego. 

 

3. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego 

rady rodziców: 
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a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: 

komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków oraz komisja wyborcza. Wybory  

do tych funkcji są jawne, 

b)  sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym, 

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie ( lub nie udzielenie) 

absolutorium ustępującemu organowi, 

d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, 

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły  

lub organizacji, 

f) plenarna dyskusja programowa, 

g) uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności rady rodziców  

w następnej kadencji, 

h) wybory nowych organów rady rodziców, 

i) wolne głosy i wnioski. 

4. Inne plenarne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w pkt. 3, 

z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej nie zawiera wniosku absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne. 

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA RADY RODZICÓW. 

 

§5 

 

1. Podstawowym celem rady rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów 

szkoły, przez podejmowanie działań, wynikających z przepisów oświatowych, statutu 

szkoły oraz niniejszego regulaminu.  

 

2. Rada rodziców realizuje swoje cele w szczególności przez:  

a) pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnorodnych form działalności na 

rzecz rozwoju szkoły,  

b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie  

i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu oraz 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych  

z działalnością szkoły,  

c) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,  

d) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,  

e) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego oraz organizacji młodzieżowych  

i społecznych działających w szkole,  
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f) współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną szkoły w celu poprawy jakości  

i efektywności pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły. 

3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności: 

a) pobudzenie i organizowanie form działalności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

b) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły; 

c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

d) ustalenie zasad użytkowania funduszy; 

e) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność placówki; 

f) współpraca z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

g) wyrażenie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole; 

h) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym  

i społecznym działającym w szkole; 

i) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela; 

j) delegowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

k) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły  

w zakresie wychowania oraz profilaktyki; 

l) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. USO; 

m) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4. Rodzice mają prawo: 

a) znać zadania i zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze szkoły i klasy, 

b) uzyskać w każdym czasie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego 

postępów lub trudności w nauce, 

c) znać regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

d) uzyskać poradę w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci. 

5. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności: 

a) pobudzenie i organizowanie form działalności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

b) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły; 

c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; 

d) ustalenie zasad użytkowania funduszy; 
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e) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność placówki; 

f) współpraca z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

g) wyrażenie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole; 

h) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym  

i społecznym działającym w szkole; 

i) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela; 

j) delegowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

k) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły  

w zakresie wychowania oraz profilaktyki; 

l) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. USO; 

m) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW 

 

§6 

 

1. Do kompetencji rady rodziców należy 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 o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

2. Do kompetencji rady rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia  lub wychowania szkoły. 

3. Do kompetencji rady rodziców należy opiniowanie projektu planu finansowego 

składanego przez dyrektora szkoły, 

 

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW 

 

§7 

 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze, które mogą pochodzić m.in. z: 
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a) dobrowolnych składek rodziców, 

b) wpłat celowych rodziców 

c) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, 

d) dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców,  

e) z innych źródeł. 

 

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie działań 

statutowych Szkoły na następujące cele:  

a) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania 

dożywiania, odzieży,  

b)  sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i zajęć 

pozaszkolnych 

c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych  

i sportowych, 

d) zakup książek i innych środków dydaktycznych,  

e) dofinansowanie zewnętrznych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów 

f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości 

rady rodziców, 

g) zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, lekarstw, prenumeratę 

wydawnictw, związanych ze wspieraniem statutowej działalności szkoły, 

h) dofinansowanie konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, świąt szkoły oraz 

innych imprez i świąt okolicznościowych,  

i) dofinansowanie drobnych prac remontowych, 

j)  inne uchwalone przez Radę Rodziców. 

3. Propozycję wysokości składki rodziców przedstawia dla całej szkoły  

Prezydium Rady Rodziców. Zatwierdzenie wysokości składki odbywa się na zebraniu  

Rady Rodziców. 

4. Wszystkie środki pochodzące ze składek rodziców oraz pozostałych źródeł uzyskanych 

przez Radę są do dyspozycji Rady Rodziców oraz za pisemną zgodą do dyspozycji 

dyrektora szkoły. 

5. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:  

a. dyrektor szkoły,  

b. rady oddziałowe, 

c. samorząd uczniowski, 

d. pedagog szkolny, 

e. wychowawca klasy. 

6. Podejmowanie decyzji o miesięcznym wydatkowaniu funduszy RadyRodziców: 

a. dyrektor może samodzielnie podejmować decyzję do kwoty 500,00 zł, 



  

REGULAMIN RADY RODZICÓW 
przy Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej  

w Łodzi 

  

8 

  

b. przewodniczący rady rodziców może samodzielnie podejmować decyzję do kwoty 

1500,00 zł, 

c. prezydium rady rodziców może samodzielnie podejmować decyzję do kwoty 2500,00 zł, 

d. wydatkowanie kwot powyżej 2500,00 zł podejmowane są uchwałami rady rodziców 

zgodnie z § 4 ust 1. 

7. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń  

czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki. W takim przypadku 

Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania 

zgody ofiarodawców. 

8. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu 

planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty 

powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.  

9. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady racjonalnego gospodarowania 

środkami społecznymi.  

10. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości  

z 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm.). 

11. Prezydium rady rodziców zapewnia prawidłową obsługę finansową. 

12. Działalność finansowo - księgowa rady rodziców podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§8 

 

1. Członkowie rady rodziców wykonują swoje funkcje społeczne. 

2. Członkowie rady rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które 

poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców,  

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3.  Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień 

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w punkcie I 

niniejszego regulaminu. 

4. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podlegających 

jej pracownikom, a także przez Radę Pedagogiczną – Prezydium Rady Rodziców może 

złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej 

odpowiedzi. 

5. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego  

z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia 

wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie, Prezydium Rady Rodziców ma prawo 

zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 
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6.  Członkowie rad oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców jak i członkowie komisji 

rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, 

które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. 

7. Rada rodziców używa pieczęci z napisem: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  

nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi ul. Napoleońska 7/17, 94-231 Łódź  

8. Regulamin rady rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia. 

9. Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez radę rodziców. 

10. Propozycję zmian przygotowuje Prezydium rady rodziców i przedstawia do uchwalenia 

przez wszystkich jej członków. 

 

 

 


