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1. NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW 
W Szkole Podstawowej w Szydłowie reprezentuje rodziców Rada 
Rodziców. 
 

2. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 
2.1 . Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły, podejmuje działania 

zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły oraz 
wnioskuje do innych organów szkoły w sprawach: 

a) działania na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, 
b) pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań, 
c) gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, 

 a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy, 
d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 

rzeczywistego wpływu na działalność szkoły wśród nich: 
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole  

i w klasie, 
- uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego 

dziecka i jego postępów lub trudności w nauce, 
- znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
- uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci, 
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, określania 

struktury Rady Rodziców. 
 

3. ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY 
RODZICÓW 

3.1  Najważniejszą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne wszystkich 
rodziców. 
Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji Rady oraz przed 
pierwszym wyłonieniem Rady w danej placówce. 

3.2  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest 
zebranie rodziców klasy. 
Zebranie rodziców wybiera z pośród siebie „radę klasową rodziców” 
składającą się z trzech osób, tak aby było można utworzyć funkcję 
przewodniczącego, skarbnika, sekretarza. 

3.3  Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców 
szkoły. 

3.4  Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: 
a) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami 

Rady Rodziców, 
b) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny, 
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c) komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, 
d) kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata, począwszy od miesiąca września 

do 31 września ostatniego roku kadencji. 
 
4. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ 

ORGANY 
4.1  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 
4.2 Listę uczestników spotkania każdorazowo ustala sekretarz organu lub 

przewodniczący. 
4.3  Uchwały są protokołowane. Za prawidłowe prowadzenie protokolarza 

odpowiada sekretarz Rady Rodziców. 
 
5 WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW 
5.1 Wybory Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym. 
5.2 Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos 

prawomocnego zebrania wyborczego. 
5.3  Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się  

na pierwszym swoim posiedzeniu. 
5.4  Ustala się następujący porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego: 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, 
b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie 

sprawozdawczym, 
c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium 

ustępującemu organowi, 
d) Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu 

placówki, 
e) uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności 

Rady Rodziców w następnej kadencji, 
f) wybory nowych organów. 
 

6 RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW 
6.1 Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez Radę co 

najmniej raz w czasie kadencji. 
6.2 Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium 

nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 
6.3 Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane w każdym czasie 

na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej trzech klas, na wniosek 
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej złożony do prezydium rady 
rodziców. 

6.4 Prezydium rady rodziców obraduje co najmniej trzy razy w roku 
szkolnym. Na posiedzenie prezydium zaprasza dyrektora szkoły. 
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7. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY 
RODZCÓW 

7.1 Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności 
szkoły z następujących źródeł: 
- ze składek rodziców, 
- z wpłat osób fizycznych, instytucji i innych fundacji,  
- z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla 

rodziców i mieszkańców środowiska szkoły. 
7.2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego na 

plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców klas. Propozycję wysokości 
składki przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców. Obniżka 
składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymaga indywidualnego 
rozpatrzenia. Wnioski zainteresowanych rodziców składane są  
u wychowawcy. 

 
8. OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSO-

WYCH RADY RODZICÓW 
8.1 Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia 

zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków zobowiązuje się 
skarbnika. 

8.2. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują 
odrębne przepisy. 

  
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
9.1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły 

rada rodziców zaprasza na swoje posiedzenia dyrektora szkoły . 
9.2. Rada rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia 

realizację ustawowych i statutowych uprawnień społeczności 
rodzicielskiej. 

9.3 W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły 
lub podległych jej pracowników, a także radę pedagogiczną prezydium 
rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły oraz 
ma prawo do wyczerpującej odpowiedzi. 

9.4. W przypadku 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 zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu 
do organu prowadzącego szkołę. 

9.5. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i 
członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swoich funkcji 
przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru 
postanowią je odwołać. 

9.6. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 



 5

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Szydłowie  
95-083 Lutomiersk 
Regon 472404602 

 
 

               W imieniu Rady Rodziców 
                                                                                     Przewodniczący 


