
REGULAMIN RADY RODZICÓWREGULAMIN RADY RODZICÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W RYBNIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W RYBNIKU 

§ 1
1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 roku  
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ilekroć w regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
nr 19 w Rybniku. 

§ 2
Do zadań Rady Rodziców należy:

1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły
2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły
3) współudział  w  realizacji  programów  nauczania  i  wychowania  oraz  zadań 

opiekuńczych,  w  tym  opiniowanie  szkolnego  zestawu  programów  nauczania  oraz 
programu wychowawczego szkoły,

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
5) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym  

i społecznym działającym w szkole,
6) organizowanie  działalności  mającej  na  celu  podnoszenie  kultury  pedagogicznej  

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
7) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,
9) występowanie  do  rady  pedagogicznej  i  dyrektora  szkoły  z  wnioskami  i  opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
10) zapoznawanie się z informacją o jakości pracy szkoły
11) 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  i  działania  
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

12) opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub 
wychowania szkoły,

13) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
14) wydawanie opinii w sprawie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub 

inne organizacje
15) wydawanie  opinii  w sprawie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie  szkoły 

jednolitego stroju.

§ 3
Kadencja  Rady  Rodziców  trwa  jeden  rok  szkolny.  Rada  obraduje  na  posiedzeniach 
zwoływanych przez zarząd.

§ 4
Pierwsze  posiedzenie  rady  rodziców  w  danym  roku  szkolnym  odbywa  się  najpóźniej  
do 15 października. Na posiedzeniu tym Rada Rodziców uchwala plan pracy rady na bieżący 
rok szkolny.
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§ 5
1.W  skład  Rady  Rodziców  wchodzą:  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych 

wybieranych w głosowaniu tajnym przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym.

§ 6
Na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybiera się zarząd. W skład zarządu wchodzą: 
przewodniczący, sekretarz i skarbnik. Wybiera się również 3-osobową Komisję Rewizyjną. 

§ 7
Wybór zarządu odbywa się w drodze głosowania. Głosowanie jest tajne, obowiązuje zasada 
zwykłej większości głosów przy zachowaniu obecności co najmniej 1/2 zebranych.

§ 8
Odwołanie  całego  zarządu  jak  również  każdego  z  członków  może  nastąpić  w  drodze 
głosowania przy obecności co najmniej 2/3 zebranych.

§ 9
W  przypadku  rezygnacji  członka  zarządu  zwoływane  jest  posiedzenie  Rady  Rodziców  
i przeprowadzane są wybory uzupełniające wg przyjętych zasad.

§ 10
Do zadań przewodniczącego należy:

1) koordynacja  prac  całego  zarządu,  zwoływanie  i  prowadzenie  zebrań,  kierowanie 
całokształtem działalności rady,

2) przekazywanie opinii rady rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
3) reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

§ 11
Do zadań skarbnika należy:

1) zbieranie składek,
2) prowadzenie księgi przychodów i wydatków.

§ 12
Do zadań sekretarza należy: 

1) zapewnienie właściwej organizacji prac rady rodziców 
2) protokołowanie zebrań.

§ 13
1. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach rady.

§ 14
Fundusze Rady Rodziców pochodzą  z  dobrowolnych  składek rodziców,  a  także  z  innych 
źródeł.

§ 15
Wysokość składek ustala Rada Rodziców na wniosek prezydium, po zapoznaniu się z opinią  
rodziców na zebraniu ogólnym. 

§ 16
Rodzice  wpłacają  składkę  jednorazowo lub w dwóch ratach.  Mogą  także  zadeklarować  
indywidualnie wyższą składkę od kwoty określonej przez radę.
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§ 17
Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na wspieranie działalności  statutowej  
szkoły. Dysponuje nimi zarząd na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjętego  
przez Radę Rodziców szkoły. 

§ 18
Wszelkie  ruchomości  i  urządzenia  zakupione  z  funduszy  Rady  Rodziców  stają  się  
własnością  szkoły  po  przekazaniu  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  i  podlegają  
inwentaryzacji.

§ 19
Rada Rodziców szkoły  prowadzi  własną gospodarkę finansową i  rachunkowość  według  
ogólnie przyjętych zasad.

§ 20
Przekazywanie funkcji skarbnika odbywa się protokolarnie w obecności przewodniczącego.

§ 21
Kontrolę  dokumentów  finansowych  Rady  Rodziców  przeprowadza  Komisja  Rewizyjna  
dokonuje wybrana przez Radę spośród jej członków w składzie  3 osób.

§ 22
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

1) kontrolowanie raz na pół roku dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie  
i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców,

2) kontrolowanie  raz  w  roku  działalności  finansowo  –  gospodarczej  w  zakresie  
zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej, 

3) składanie  rocznych sprawozdań ze swych prac  wraz  z  wnioskami pokontrolnymi  
dotyczącym  zgodności  obrotów i  sald  na  rachunku bankowym z  dokumentami,  
a także ocena celowości i prawidłowości wydatków rady. 

§ 23
O  wynikach  przeprowadzonej  kontroli  Komisja  Rewizyjna  informuje  każdorazowo,  na  
piśmie, Radę Rodziców i dyrektora szkoły.

§ 24
Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę działalności finansowej Rady na wniosek  
dyrektora szkoły.

§ 25
1. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. Zmiany  regulaminu  mogą  być  dokonywane  przez  Radę  w  zwyczajnym  trybie 

podejmowania decyzji.
3. Sprawy  nie  objęte  niniejszym  regulaminem  regulowane  są  poprzez  uchwały 

podejmowane na posiedzeniach plenarnych.

Regulamin Rady Rodziców uchwalono na zebraniu ogólnym w dniu 12 listopada 2008r. 
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