
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 

IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W LUBLINIE 

§ 1  

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy 

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 

Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. 

Postanowienia ogólne 

§ 2  

1. Rada Rodziców jest organem szkoły, niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. 

2. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. 

3. Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły oraz niniejszego 

regulaminu. 

4. Rada Rodziców szkoły liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 

5. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. 

Zakres i przedmiot działania 

§ 3  

1. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów wszystkich uczniów szkoły 

oraz ich rodziców. 

2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim 

oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Rada Rodziców realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

a) pobudzanie aktywności i organizowanie różnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły, 

b) zapewnienie rodzicom 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, 

c) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu, 

d) finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły, 

e) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, 

f) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 



Zasady wyborów członków Rady Rodziców jej organów wewnętrznych 

§ 4  

1. Wybory Rady Rodziców odbywają się dwuetapowo: początkowo w klasach, następnie na pierwszym 

zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady Klasowej danej klasy. 

§ 5  

1. Wybory do Rady Klasowej przeprowadza Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu klasowym. 

2. Rodzice uczniów danej klasy zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę Klasową. 

3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby, w tym: Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego oraz Skarbnika. 

4. O liczebności Rady Klasowej decydują Rodzice danej klasy. 

1. Wybory członków Rady Klasowej przeprowadza się oddzielnie. 

5. Zgłoszenia kandydatów do Rady Klasowej mogą dokonywać jedynie rodzice zgromadzeni na zebraniu. 

6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym 

liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 

8. W głosowaniu mogą brać udział tylko rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic (opiekun prawny). 

2. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 

9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, o wyborze rozstrzyga kolejna tura 

głosowania. 

10. Rada Klasowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 

11. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok szkolny. 

§ 6  

1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor szkoły. Powinno ono się odbyć nie później niż 14 

dni od terminu wyborów Rad Klasowych. 

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera Dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania 

Przewodniczącego Rady Rodziców. 

3. Członkowie Rady Rodziców zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Prezydium, w skład 

którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępcą Przewodniczącego, Skarbnik i Sekretarz. 

4. Wybory członków Prezydium przeprowadza się oddzielnie. 

5. Zgłoszenia kandydatów do Prezydium mogą dokonać jedynie rodzice zgromadzeni na zebraniu. 

6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym 

liczba kandydatów nie może być mniejsza od czterech. 

8. W głosowaniu mogą brać udział tylko przedstawiciele Rad Klasowych obecni na zebraniu. 

9. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 

10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, o wyborze rozstrzyga kolejna tura 

głosowania. 

§ 7  

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



członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców. 

2. Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu 

jawnym. 

Zadania Prezydium Rady 

§ 8  

1. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. 

2. Do zadań Prezydium należy organizowanie i koordynowanie pracy Rady. 

3. Do obowiązków Prezydium w szczególności należy: 

a) przygotowywanie materiałów na posiedzenie Rady, 

b) opracowywanie projektów porządku obrad Rady, 

c) opracowywanie projektów sprawozdań i uchwał, 

d) przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane do Rady, 

e) nadawanie biegu uchwałom Rady i kontrolowanie przebiegu ich realizacji. 

4. Do zadań Przewodniczącego należy: 

a) reprezentowania Rady na zewnątrz, 

b) organizacja pracy Rady Rodziców, 

c) przygotowanie, zwoływanie i prowadzenie posiedzenia Rady, 

d) przekazywanie Dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę 

lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych 

przez Radę Rodziców, 

e) podpisywanie uchwał Rady Rodziców, 

f) monitorowanie stopnia realizacji uchwał podjętych przez Radę Rodziców, 

g) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał, 

h) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium. 

5. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należą wszystkie obowiązki Przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności. 

6. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

7. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 9  

1. Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

 programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

b) opiniowanie: 

 programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

 projektu planu finansowego składanego przez dyrektor szkoły, 

 projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, 

 oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres 



stażu; 

c) wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów 

jednolitego stroju (tzw. mundurków) na terenie szkoły; 

d) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela; 

e) występowanie z wnioskami do Dyrektora szkoły o dostęp do informacji i dokumentów 

związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, 

poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw kadrowo-

placowych; 

f) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

dotyczących szkoły; 

g) delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły; 

h) uchwalanie regulaminu Rady Rodziców. 

2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do: 

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców, 

b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców. 

§ 10  

1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z Rada Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program 

ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

2. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

Posiedzenia Rady Rodziców 

§ 11  

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie 

rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący, 

powiadamiając Członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

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

składu Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Szkolnego. 

4. Przewodniczący, na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, zapoznaje Członków Rady Rodziców 

z celem i zakresem tematycznym posiedzenia. Projekt porządku obrad zamieszczany jest także na 

stronie internetowej szkoły. 

5. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenia Rady Rodziców w trybie 

pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. 

6. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor szkoły lub inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą  lub na wniosek Rady Rodziców. 

7. Osoby zaproszone uczestniczą tylko w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu 

spraw. 

8. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach. 

9. Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa jej członków. 



§ 12  

1. Z posiedzenia Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności. 

2. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności. 

3. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant. 

4. Protokolantem zebrania jest Sekretarz Rady Rodziców. 

5. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać: 

a) numer i datę zebrania, 

b) numery podjętych uchwał, 

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, 

d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły), 

e) zatwierdzony porządek zebrania, 

f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

g) przebieg zebrania, 

h) treść zgłoszonych wniosków, 

i) podjęte uchwały i wnioski, 

j) podpisy Przewodniczącego i protokolanta. 

6. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym 

posiedzeniu. 

§ 13  

1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego. 

2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów. 

3. Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły. 

Tryb podejmowania uchwał 

§ 14  

1. Decyzje Rady Rodziców podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym. 

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek Członków Rady, głosowanie odbywa się 

w trybie tajnym. 

3. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę uwzględnia się tylko 

głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się 

i nieważnych. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący obrad. 

5. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” uważa się, że uchwała nie została podjęta. 

6. Uchwały Rady Rodziców są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

Fundusze Rady Rodziców 

§ 15  

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. 

2. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić: 

a) z dobrowolnych składek rodziców, 

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady 

Rodziców. 

3. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na posiedzeniu Rady 



Rodziców. Ustalona wartość obowiązuje wszystkich rodziców. 

4. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala i zatwierdza corocznie Rada Rodziców. 

Preliminarz wydatków Rady Rodziców 

§ 16  

1. 30% środków zebranych przez Radę Rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców 

pod warunkiem, że w danej klasie uiściło składki na konto Rady  Rodziców 90% rodziców. 

2. Decyzje o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu z upoważnienia zebrania rodziców klasy podejmuje Rada 

Klasowa. 

3. Podstawowe cele jakie mogą być wydatkowane powyższe środki to: 

a) dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, 

b) upiększenie pracowni klasowej, 

c) inne wydatki na rzecz całej klasy. 

4. Pozostała część środków ze składek rodziców przeznaczona jest do dyspozycji Prezydium Rady 

Rodziców. 

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na 

cele: 

a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży 

i podręczników, 

b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 

c) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, 

d) fundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych 

i sportowych reprezentujących szkołę na zewnątrz, 

e) zakup książek pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego, 

f) wydatki osobowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców. 

6. Wydatkowanie środków Rady Rodziców może być w części uzależnione od życzenia, czy określenia 

celów przez ofiarodawców. W takich przypadkach Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować 

środków na inne cel bez uzyskania pisemnej zgody ofiarodawców. 

§ 17  

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna 

i Samorząd Uczniowski. 

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 

§ 18  

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. 

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie uprawnione osoby: 

Przewodniczącego i Skarbnika. 

Postanowienia końcowe 

§ 19  

1. W przypadku nie respektowania przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników uprawnień 

Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły. 

2. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły będącego wynikiem 



nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz braku satysfakcjonującej odpowiedzi 

na złożone pismo, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się z wnioskiem 

o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

§ 20  

1. Odwołanie członka Prezydium Rady Rodziców może nastąpić tylko w trakcie plenarnego 

posiedzenia Rady Rodziców. 

2. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie z funkcji członka Prezydium musi być złożony 

na ręce Przewodniczącego lub jego zastępcy. 

3. Odwołanie z funkcji członka Prezydium może nastąpić na własną prośbę. 

4. Odwołanie Przewodniczącego lub jego zastępcę może nastąpić tylko na pisemny wniosek 

przynajmniej 4 Klasowych Rady Rodziców na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców zwołanym 

z inicjatywy 4 Rad Klasowych Rodziców. 

5. Odwołanie Przewodniczącego, jego zastępcy oraz członków Rady Rodziców następuje poprzez 

przyjęcie uchwały. 

§ 21  

1. Rada Rodziców Posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie wchodzi w życie z dniem DD.MM.RRRR roku. 

 

 

 

 

 


