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Rozdział I. 

 Rada Rodziców 

 

§1. 

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Szkoły i reprezentuje ogół Rodziców Uczniów.  

2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów Szkoły zgodnie 

     z kompetencjami wynikającymi z Ustawy -Prawo oświatowe oraz rozporządzeń 

     wykonawczych do Ustawy.   

3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady oddziału, wybranym 

     w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców Uczniów danego oddziału. Wyborów tych 

     dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.  

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

     Statutem Szkoły. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy 

     Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i Rad 

     oddziałowych.  

6. Decyzje Rady Rodziców są jawne, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych 

     za poufne. 

7. Rada Rodziców przyjmuje nazwę: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka 

    Sucharskiego w Gręboszowie.  

8. Rada Rodziców używa podłużnego stempla o treści:  

 

Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego 

w Gręboszowie 

33-260 Gręboszów 136 

 

Rozdział II. 

 Cele i zadania Rady Rodziców 

§2. 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

    działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także 

     wnioskowania do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.  

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczo- opiekuńczej 

    i profilaktycznej funkcji Szkoły. 

 

 



§3. 

 

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu 

     prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

     dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo - 

- Profilaktycznego Szkoły; 

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

3) opiniowanie w szczególności: 

a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły;  

b) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

c) opiniowanie pracy Nauczyciela do ustalenia oceny pracy Nauczyciela lub oceny 

dorobku zawodowego Nauczyciela; 

d) zasad ubierania się Uczniów na terenie Szkoły określonych przez Dyrektora 

Szkoły.  

3. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań Szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych 

szkoły; 

5) współprace ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom 

społecznym działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,  w związku z tym 

ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy Rodziców ze Szkoły; 

10) współpraca z Radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady 

  na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu Rodziców w działaniach na 

rzecz oddziału klasy i Szkoły; 

11) inicjowanie i organizowanie pomocy Rodziców dla Szkoły. 

4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

     fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

     funduszy Rodziców określa regulamin Rady Rodziców  

5. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny Nauczyciela, z wyjątkiem 

Nauczyciela stażysty; 



2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkolnych; 

3) delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora Szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania Nauczyciela od oceny pracy. 

6. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

      i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

      zdrowotnej i promocji zdrowia Uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

      zdrowia Ucznia. 

 

 

Rozdział III. 

 Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 

§4. 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest zebranie Rodziców 

    klasy. 

2. Zebranie Rodziców wybiera spośród siebie klasową Radę Rodziców składającą się z 3 

     osób.  

3. Jeden wybrany przedstawiciel z każdej klasowej Rady Rodziców, wchodzi w skład Rady 

    Rodziców Szkoły. 

4. Najwyższą władzą ogółu Rodziców jest plenarne zebranie Rodziców. Zebranie zwoływane 

    jest minimum jeden raz w ciągu roku szkolnego.  

5. Plenarne zebranie Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium Rady Rodziców 

    jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców .  

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 członków, tak aby można było wyłonić: 

    przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Prezydium 

    konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu.  

7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze 

    spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych Rodziców i osób 

    spoza Szkoły współdziałających z Rodzicami.   

 

§5. 

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata od daty wyborów. 

 

 

 



§6. 

Członkowie klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci 

opuściły Szkołę w środku kadencji Rad, zostają zastąpieni przez członków klasowych Rad 

Rodziców z klas programowo niższych.   

 

Rozdział IV.  

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne. 

§7. 

1. Zebrania danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub 

     przewodniczący.  

2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w pierwszym terminie, przy obecności 

    co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. W drugim terminie zebrania 

    uchwały zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uprawnionych do 

    głosowania. 

  

  

Rozdział V. 

Wybory do organów Rady Rodziców 

§8. 

 1. Wybory do nowej Rady Rodziców powinny być przeprowadzone do 31października 

     danego roku szkolnego. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad 

     oddziałowych,  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców uczniów 

     danego  oddziału.                       

2. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się na   pierwszym posiedzeniu Rady 

    Rodziców przy minimum połowie członków Rady Rodziców, zwykłą większością głosów.  

    O sposobie głosowania  każdorazowo decydują członkowie Rady Rodziców.  

3. Spośród wszystkich członków Rady Rodziców wybierany jest Przewodniczący Rady 

    Rodziców. Przewodniczący wysuwa propozycje kandydatów na pozostałych członków 

    Prezydium. Rada Rodziców w głosowaniu opiniuje kandydatury.  

4. Z wyboru do Rady Rodziców szkoły, zwolnione są klasy, których przedstawiciele pełnią  

    funkcję w Prezydium Rady Rodziców.  

5. Liczba kandydatów do tych organów nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych 

    dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę 

    na kandydowanie. 

6. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów uczestników 

     prawomocnego zebrania wyborczego.    

7. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 



 8. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim 

     posiedzeniu. 

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

    Rady Rodziców:  

    1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów: 

        a) komisji regulaminowej,  

        b) komisji uchwał i wniosków, 

       c) komisji wyborczej 

        Wybory do tych funkcji są jawne; 

    2)  sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym; 

    3) informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki; 

    4) ewentualne wystąpienia zaproszonych gości; 

    5) plenarna dyskusja programowa;  

    6) uchwalenie wniosków do pracy w następnej kadencji; 

    7) wybory nowych organów Rady Rodziców:   

        a)  ustalenie przez Komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności 

             wyborów; 

        b)  przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję 

             wyborczą: głosowanie,  

        c)  ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej; 

    8) wolne wnioski.    

 

  

Rozdział VI.  

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

§10. 

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

    w roku szkolnym. 

 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane na wniosek klasowych Rad 

    rodziców z co najmniej 30% klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.     

   

§11. 

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak 

Komisje problemowe czy Zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakie te 

Zespoły podjęły.    

 

 

 



§12. 

Zebrania Rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych Rodziców, 

klasowej Rady Rodziców lub Wychowawcy klasy. Liczba zebrań Rodziców danej klasy nie 

może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.   

Rozdział VII.  

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 §13. 

Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek Rodziców. 

§14. 

Wysokość składki Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym 

zebraniu Rodziców Szkoły. Propozycje wysokości składki rocznej przedstawia prezydium 

Rady Rodziców.  

§15. 

 Wydatkowane środki Rady Rodziców przeznaczone są na: 

1) dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym  jak: festyn sportowo- 

   rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały konkursów 

   przedmiotowych, zawodów sportowych itp.; 

2) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się Uczniów.  

  

Rozdział VIII. 

Postanowienia końcowe 

§16. 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców 

    zaprasza na swoje plenarne, a Prezydium Rady na swoje zebrania regulaminowe, Dyrektora 

    Szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów Szkoły.  

2. Rada Rodziców, przez roczne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień 

    ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych  w Statucie Szkoły. 

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej 

    pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną  – Prezydium Rady Rodziców może złożyć 

    pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub kierownictw 

    pozostałych organów Szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

4. W razie konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie 

    respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących 

    odpowiedzi na złożone zażalenia , prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się  

    o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego Szkołę.   

 


