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REGULAMIN RADY RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO 

w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU 

  

 

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organ przedstawicielski rodziców przyjmuje nazwę „Rada Rodziców Szkoły”. 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego 

w Poznaniu. 

3. Podstawę prawną działalności Rady Rodziców stanowi: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.), 

2) Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu. 

4. Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców Szkoły, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu. 

 

 

II.   CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW SZKOŁY 

1.   Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, szczególnie na rzecz jej wycho-

wawczej i opiekuńczej funkcji, przy jednoczesnym akcentowaniu fundamentalnej roli rodziny w 

kształtowaniu właściwych cech osobowości dziecka. 

2.   Zadaniem Rady Rodziców jest: 

1)   aktywizowanie rodziców do pracy na rzecz uczniów, poszukiwanie ciekawych form aktywno-

ści, 

2)   koordynowanie i inspirowanie działalności Oddziałowych Rad Rodziców, 

3)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia 

roku szkolnego): 

a)  Programu Wychowawczego Szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakte-

rze  wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b)  Szkolnego Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profi-

laktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

4)   opiniowanie: 

a)   programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, 

b)   projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu, 
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c)   zaproponowanych przez Szkołę, dopuszczalnych form realizacji godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego  w klasach 4-6; 

5)   organizowanie rodziców i środowiska społecznego do pomocy Szkole w realizacji programu 

pracy Szkoły oraz podejmowanych na jej terenie działań profilaktycznych, opiekuńczych i wy-

chowawczych, 

6)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek jak i innych źródeł, dla wspierania działalności 

Szkoły i pomoc w doskonaleniu warunków nauki dzieci, zgodnie z zasadami wydatkowania, 

7)   zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, możliwości wpływu na 

działalność Szkoły, między innymi poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych w Szkole i  w klasie oraz możliwość ich opiniowania i wnoszenia uwag, 

8)   wspieranie działań Szkoły na rzecz dzieci z rodzin społecznie nieprzystosowanych, 

9) delegowanie jednego przedstawiciela rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu, 

9)   opiniowanie – zgodnie z art. 54 ust. 1 – i składanie wniosków we wszystkich sprawach doty-

czących Szkoły, 

11)   opiniowanie - zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela, na wniosek Dyrektora, pracy nauczy-

ciela za okres stażu,  w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie, 

12)   opiniowanie - zgodnie z art. 6a ust. 7  Karty Nauczyciela, na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub/i organu prowadzącego Szkołę - pracy Dyrektora, 

13)  analizowanie przedłożonych przez Brokera Miasta Poznania ofert umów ubezpieczenia gru-

powego Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci oraz OC nauczycieli, dokonanie wybo-

ru ubezpieczyciela oraz zawarcie umowy ubezpieczenia NWW dzieci i młodzieży szkolnej 

oraz OC nauczycieli. 

 

 

III.   ORGANIZACJA DZIAŁANIA RODZICÓW I  RADY RODZICÓW SZKOŁY 

1.   Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców Oddziału. 

2.   Rodzice uczniów danego Oddziału, na pierwszym zebraniu organizacyjnym w każdym roku szkol-

nym, wybierają spośród siebie w tajnym głosowaniu Oddziałową Radę Rodziców składającą się z 

trzech osób – przewodniczący, sekretarz, skarbnik. Wychowawca wchodzi w skład Oddziałowej 

Rady Rodziców tylko z głosem doradczym. 

3.  Wybór Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców Szkoły odbywa się w sposób następujący: 

1)   Każdego roku  we wrześniu w terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły zwoływane są 

pierwsze zebrania oddziałowe rodziców uczniów. 

2)   Na zebraniach rodzice każdego oddziału wybierają Oddziałowe Rady Rodziców. 

3)   W wyborach do Oddziałowej Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden 

rodzic /prawny opiekun. 

4)   Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom i prze-

wodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców ze swego grona 3 osób - przedstawicieli 
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komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory. Członkiem komisji nie może być osoba kandy-

dująca do Rady Oddziałowej. 

5)   Komisja przyjmuje od rodziców obecnych na zebraniu kandydatury na członków Rady, przy-

gotowuje karty do głosowania, liczy głosy i ogłasza wynik wyborów. 

6)   Liczba zgłoszonych kandydatów może być nieograniczona, ale nie mniejsza niż trzech. 

7)   Osoba kandydująca musi wyrazić na to zgodę. 

8)   Głosowanie jest tajne i odbywa się poprzez wpisanie na kartkę do głosowania trzech nazwisk 

z listy zgłoszonych kandydatów. 

9)   Za wybranych do Oddziałowej Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, któ-

rzy uzyskali największą liczbę głosów. 

10)  Kandydat, który spośród wybranych otrzymał głosów najwięcej, reprezentuje oddział w Radzie 

Rodziców Szkoły. 

11)   W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich 

przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów, przeprowadzona 

podczas tego samego zebrania i prowadzona przez tę samą komisję. 

12)  Przebieg powyższych czynności jest protokołowany przez jednego z członków komisji wybor-

czej, a  podpisany przez jej pełny skład. 

13)  Protokół z wyborów wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi Szkoły, który następnie 

przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców Szkoły. 

14)  Kadencja Oddziałowej Rady Rodziców trwa jeden rok licząc od dnia wyborów. 

15)  Oddziałowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców danego oddziału. 

4.   Wyniki wyborów obwieszcza i zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Dyrektor 

Szkoły, w terminie do 14 dni od przeprowadzenia wyborów. 

5.   Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców Szkoły i przewodniczy mu do chwili 

wybrania przez ogół członków ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą 

częścią obrad. 

6.   Rada Rodziców Szkoły reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

7.   Rada Rodziców Szkoły na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: 

1) przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły,  

2) zastępcę przewodniczącego,  

3) sekretarza,   

4) skarbnika, 

5) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców Szkoły: Komisja Rewizyjna wybiera 

spośród siebie przewodniczącego. 

6) W składzie komisji rewizyjnej powinna znaleźć się przynajmniej jedna osoba znająca zagad-

nienia rachunkowości i finansów. 

Kadencja obu organów trwa jeden rok od dnia wyborów. Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców 

i Rady Rodziców Szkoły, których dzieci opuściły Szkołę w środku kadencji, zastąpieni są człon-
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kami nowo wybranymi. Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców Szkoły określa wewnętrzną struk-

turę i tryb pracy. 

8.   W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi z głosem doradczym Dyrektor Szkoły, który każdorazowo 

jest zapraszany na posiedzenia przez przewodniczącego. 

9.   Posiedzenia Rady Rodziców Szkoły odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu oraz w zależ-

ności od potrzeb, mają charakter otwarty dla wszystkich rodziców na zasadzie głosów krytycznych 

lub wspomagających. Rada Rodziców Szkoły może również zapraszać na zebrania przedstawicie-

li Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego – w zależności od tematu omawianych spraw. 

10.  Udział reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców w posiedzeniach Rady Rodziców Szkoły jest 

obowiązkowy.  

11.  Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców mogą również złożyć uzasadniony wniosek o rezy-

gnację z udziału w pracach Rady. 

12.  W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 

członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 

13.  Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym. 

14.  Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powia-

damiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasad-

nionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez za-

chowania 7.dniowego terminu. 

15.  Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady 

oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 

16.  Uchwały Rady Rodziców Szkoły podejmowane są w głosowaniu jawnym (na wniosek quorum 

może być utajnione) zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% pełnego składu. 

Obrady i uchwały są protokołowane w protokolarzu przez sekretarza Rady. 

 

 

IV.   ZADANIA I KOMPETENCJE WŁADZ RADY RODZICÓW SZKOŁY 

1.   Zadania przewodniczącego: 

1)   wstępne opracowanie i przekonsultowanie projektu planu działalności wraz z planem finanso-

wym i przedstawienie go do zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym, 

2)   współdziałanie na zasadzie służby ze wszystkimi członkami Rady Rodziców Szkoły w celu re-

alizacji założonego planu pracy, 

3)   zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców Szkoły, 

4)   dozorowanie działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców Szkoły, 

5)   przekazywanie wniosków i postulatów Rady Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz 

reprezentowanie Rady na zewnątrz. 

2.   Zadania  zastępcy przewodniczącego - przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności, wspiera go w działaniach statutowych. 
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3.   Zadania sekretarza: 

1)   opracowywanie harmonogramu prac i organizacyjne przygotowanie zebrań, 

2)  protokołowanie zebrań i uchwał w protokolarzu, przedstawianie protokolarza do wglądu człon-

ków Rady oraz prowadzenie korespondencji Rady Rodziców. 

4.  Zadania Komisji  Rewizyjnej: 

1)  dokonywanie raz w roku kontroli działalności Rady Rodziców Szkoły zgodnie z przepisami ni-

niejszego regulaminu i podjętymi uchwałami, 

2)  dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo – gospodarczej i składanie Radzie 

Rodziców Szkoły sprawozdań ze swych prac z wnioskami pokontrolnymi, 

3)  posiedzenia komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed każdym posiedzeniem Rady Rodziców 

Szkoły, 

4) ustalenia i wnioski komisji muszą mieć każdorazowo formę pisemną. 

 

 

V.   ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW SZKOŁY 

1.   W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców Szkoły może gromadzić fundu-

sze na swą działalność: 

1)   ze składek rodziców, 

2)  z wpłat – darowizn osób fizycznych, organizacji i instytucji, do których zwróci się Rada Rodzi-

ców, 

3)  z dochodowych imprez organizowanych przez radę dla rodziców i środowiska, 

4)  oraz z innych źródeł. 

2.  Wysokość składki rodziców proponuje corocznie Rada Rodziców Szkoły. Zaproponowana wyso-

kość składki podlega ostatecznie indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z 

rodziców. Zadeklarowana wysokość składki jest obligatoryjna. Rodzice mogą wpłacać składki jed-

norazowo lub ratalnie na ręce skarbnika Oddziałowej Rady Rodziców lub skarbnika Rady Rodzi-

ców Szkoły. 

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. 

4.  W uzasadnionych przypadkach oddziałowa Rada Rodziców może całkowicie lub częściowo zwol-

nić rodziców (na ich wniosek) z uiszczenia składki. 

5. Zadeklarowane kwoty przyjmowane są przez skarbnika klasowego na podstawie druków „K.p.” i 

bezzwłocznie wpłacane skarbnikowi Rady Rodziców Szkoły. 

6. W działalności finansowo - gospodarczej Radę Rodziców obowiązują ogólne zasady racjonalne-

go, prawidłowego i jawnego gospodarowania własnością społeczną. Rok budżetowy rady rodzi-

ców liczy się tak, jak rok szkolny (1IX – 31VIII). 
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7.  Rada Rodziców Szkoły dokonuje podziału zgromadzonych funduszy. Zgromadzone fundusze 

można wydatkować na: 

1)  pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, 

2)  dofinansowanie konkursów, imprez ogólnoszkolnych oraz zakup nagród rzeczowych, 

3)  finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

4)  zakup książek, prenumeratę niektórych czasopism, środków dydaktycznych, sprzętu tech-

nicznego i pomocy szkolnych, 

5)  wydatki osobowe i rzeczowe związane z rachunkowością Rady Rodziców, 

6)  finansowanie wydatków na środki czystości oraz naprawy bieżące i konserwację sprzętu – w 

celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły. 

8.   Obsługą finansowo – księgową funduszu Rady Rodziców zajmuje się skarbnik. 

9.   Rada Rodziców Szkoły może zaproponować skarbnikowi niewielkie wynagrodzenie w wysokości 

zgodnej z aktualną sytuacją finansową Rady. Przekazanie funkcji skarbnika musi być dokonane 

protokolarnie z udziałem przewodniczącego komisji rewizyjnej, skarbnika i dwóch członków Rady 

Rodziców Szkoły, po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez Komisję Rewizyjną. 

10.  Wszystkie fundusze gromadzone przez Radę Rodziców przekazuje się na konto bankowe Rady 

Rodziców, dokonując jednocześnie operacji finansowych. 

11. Na koncie bankowym Rady Rodziców mogą być przechowywane środki zebrane na wycieczki 

klasowe oraz inne środki zebrane przez oddziałowe rady rodziców, a przeznaczone na podniesie-

nie jakości pracy Szkoły. Rada Rodziców nie pokrywa kosztów manipulacyjnych. 

  

 

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia go przez Radę Rodziców Szkoły, tj. 15 wrze-

śnia 2016 roku. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom lub uzupełnieniom. Przyjęcia zmian dokonuje Rada Ro-

dziców Szkoły. 

3. Regulamin Rady Rodziców Szkoły nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych w Poznaniu. 

  

  

 


