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Regulamin Rady Rodziców 

w Szkole Podstawowej nr 1 im H. Sienkiewicza 

w Grodzisku Mazowiecki   

Na podstawie Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Klasowych i wyboru 

przedstawiciela klasy do Rady w Szkole Podstawowej nr 1. 

2. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z 

Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym 

szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań 

szkoły. 

 

§ 2. 

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej 

funkcji szkoły. 

2. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i 

aktów wykonawczych do tych ustaw. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców w szczególności należy: 

1) uchwalanie z 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. 

2) opiniowanie: 

- pracy nauczycieli w związku z zakończeniem przez nich staży na 

kolejne stopnie awansu zawodowego; 

- projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
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- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły o którym mowa w ustawie o systemie 

oświaty(art. 34 ust.2); wspomniany program tworzy dyrektor szkoły 

na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3) zapoznawanie się z szczegółowym planem nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez dyrektora szkoły w danym roku szkolnym. 

 

§ 3. 

Organami Rady Rodziców są: 

1) Plenarne Zebranie Rady, 

2) Prezydium Rady, 

3) Przewodniczący Rady. 

 

§ 4. 

1. Plenarne Zebranie Rady odbywa się co najmniej dwa razy w roku 

szkolnym. 

2. Plenarne Zebranie Rady w szczególności: 

1) przyjmuje plan pracy Rady, 

2) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady, 

3) dokonuje wyboru składu osobowego organów Rady. 

3. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady. 

 

§ 5. 

1. Prezydium Rady składa się z co najmniej z trzech członków, w tym 

Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady  i Sekretarza. 

2. Prezydium Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą 

działalność Rady. 

3. Prezydium Rady na swym pierwszym posiedzenie ustala podstawowe 

zasady pracy w tym: 

1) ramowy harmonogram posiedzeń, 

2) zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami, 

3) zasady współdziałania z Radami klasowymi i pozostałymi organami szkoły. 

 

§ 6. 

Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności: 
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1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, 

2) reprezentowanie Rady w okresach między zebraniami plenarnymi, 

3) wykonywanie uchwał Rady, 

5) nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę lub Prezydium. 

 

§ 7. 

Rada albo Prezydium Rady mogą powoływać ze składu Rady komisje, 

określając ich skład i zadania. 

 

§ 8. 

1. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady. 

2. Przewodniczący Rady jednoosobowo reprezentuje Radę na zewnątrz, 

kieruje pracami Rady i Prezydium Rady. 

 

§ 9. 

1. Rada wyraża swoje decyzje w formie uchwał poddawanych pod głosowanie 

tajne gdy dotyczą one spraw personalnych (np. opinia o pracy nauczyciela) i 

głosowanie jawne gdy dotyczą innych spraw. 

2. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeśli zostaje przegłosowana zwykłą 

większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. 

3. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem Dyrektor Szkoły zawiesza jej 

wykonanie niezwłocznie po przedłożeniu Dyrektorowi treści uchwały przez 

Radę Rodziców. Dyrektor Szkoły  w terminie dwóch tygodni uzgadnia z  Radą 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

 

§ 10. 

W zebraniach Rady i Prezydium mogą brać udział, z głosem doradczym 

zaproszone osoby. 

 

§ 11. 

 W imieniu Rady dokumenty podpisuje Przewodniczący Rady. 

 

§ 12. 

Osoby wchodzące w skład organów Rady wykonują swoją pracą społecznie. 
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§ 13. 

 1. Posiedzenia Rady i jej organów kolegialnych są dokumentowane w formie 

protokółu. 

2. Protokół podpisują prowadzący obrady oraz osoba protokołująca. 

3. Protokoły są przechowywane na terenie szkoły w miejscu ustalonym przez 

dyrektora szkoły. 

 

§ 14. 

 1. Podstawowym zadaniem Rad Klasowych jest aktywizowanie ogółu 

rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły. 

2. Wybory do Rad Klasowych odbywają się w na pierwszym zebraniu rodziców 

danej klasy, nie później niż w ciągu trzech tygodni od dnia rozpoczęcia zajęć 

w danym roku szkolnym. 

3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

 

§ 15. 

1. Członków rady klasowej wybiera się spośród rodziców uczniów danej klasy, 

w liczbie co najmniej trzech osób. 

2. Każdego ucznia reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. 

Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na 

wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

 

§ 16. 

1. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków Rady 

Klasowej, Przewodniczącego Rady Klasowej oraz przedstawiciela tej rady, 

który będzie reprezentował rodziców danej klasy w Radzie Rodziców. 

2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 

 

§17. 

Kadencja Rad Klasowych, Prezydium Rady oraz Całej Rady Rodziców trwa 

jeden rok. 

 

§ 18. 
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1. Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady organizuje ustępujące Prezydium 

Rady. 

2. Porządek pierwszego w roku szkolnym plenarnego posiedzenia Rady 

Rodziców musi zawierać: 

1) udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

obecnych na zebraniu, ustępującemu Prezydium Rady, po wysłuchaniu 

sprawozdania merytorycznego ustępującego Prezydium; 

2) wybór Prezydium Rady na nowy rok szkolny; 

3) przekazanie nowej Radzie protokółów z poprzednich lat.  

 

 
 

§19. 
 

Członkowie Rad Klasowych i Prezydium Rady mogą być odwołani ze swych 
funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru 

postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według 
procedury ustalonej w §9. 

 

 

§ 20. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  


