REGULAMIN
DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
w Szkole Podstawowej nr 100
im. Adam Mickiewicza w Krakowie

Kraków, 18 stycznia 2018 roku

Preambuła
Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają oni
na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym pokoleniom.
Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia ludzkości. Tymczasem
we współczesnej Europie nie muszą oni sami dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci.
W dziele tym są wspomagani przez osoby, grupy społeczne oraz instytucje zaangażowane
w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia finansowego ze strony instytucji
państwowych, jak również ekspertyz z placówek naukowych i oświatowych.
Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej
izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości, to coś więcej niż
tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół.
Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem sine
qua non wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach. Nadzieja wielu mieszkańców Europy
wynika z form współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy
nowej, wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie są obywatelami Europy przyszłości,
każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami
i oczekiwaniami.
Dla nich i dla siebie pragniemy demokratycznej Europy, która w dalszym ciągu traktować będzie
swą różnorodność jako źródło inspiracji, dlatego wychowanie i edukacja w Europie powinny
koncentrować się na tym właśnie celu. Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą
współpracować w szkołach i ze szkołami, jak również na szczeblu europejskim
i w macierzystych stowarzyszeniach.
Rodzice w Europie mają prawo być otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialność jako
pierwszych i najważniejszych wychowawców młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich
rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków. W swych wysiłkach wychowawczych
powinni być jednak wspierani przez całe społeczeństwo, a w szczególności przez instytucje
i osoby zaangażowanie w edukację.
(Fragment z Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców)
Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w zakresie jednolitego
oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę oraz szkołę w procesie nauczania
i wychowania.
Udział Rady Rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do rozwijania w młodzieży
poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Udziałem Rady
Rodziców powinno być również podnoszenie poziomu nauczania i rozwiązywanie problemów
wychowawczych, a także angażowanie środowiska rodzicielskiego w udzielaniu wydatnej
pomocy szkole, a przez to uczniom – naszym dzieciom.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Szkole Podstawowej

nr 100 , im. Adama Mickiewicza w Krakowie.
2. O ile w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Szkole - dotyczy to wszystkich systemów nauki występujących w Szkole

Podstawowej nr 100 w Krakowie,
b) Nauczycielu - dotyczy to nauczycieli i katechetów pracujących w Szkole

Podstawowej nr 100 w Krakowie,
c) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
d) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 100
e)

f)
g)
h)
i)

w Krakowie,
Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć podstawową komórkę struktury Rady
Rodziców wybieraną przez Zebranie Oddziałowe rodziców uczniów danego oddziału,
będącej w istocie Oddziałową Radą Rodziców,
Zebraniu Oddziałowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców uczniów
danego oddziału,
Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, czyli ogół
przedstawicieli Rad Oddziałowych,
Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców;
Rodzicach – należy przez to rozumieć wszystkich rodziców oraz opiekunów
prawnych uczniów szkoły.
II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§2
1. Podstawowym celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów
rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z ustawy Prawo
Oświatowe, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie dyrektora, nauczycieli oraz
organów szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów i szkoły.
2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) pobudzanie aktywności rodziców i organizowanie różnorodnych działań na rzecz
rozwoju Szkoły,
b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie
i przekazywanie dyrektorowi oraz organom Szkoły, organom prowadzącym
i sprawującym nadzór pedagogiczny - stanowisk i opinii we wszystkich aspektach
funkcjonowania Szkoły,
c) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, w ramach jej
funkcji edukacyjnej, wychowawczej oraz opiekuńczej,
d) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
e) organizowanie współpracy z dyrektorem, nauczycielami oraz pozostałym
personelem Szkoły w szerokim zakresie z myślą o jak najlepszej jakości
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tej współpracy i pożytków z niej płynących dla wszystkich, a przede wszystkim
dla uczniów.

III. STRUKTURA I ZASADY WYBORU RADY RODZICÓW ORAZ JEJ ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH
§3
1. Podstawową komórką reprezentującą ogół rodziców Szkoły jest Zebranie Oddziałowe.
2. W każdym roku szkolnym pierwsze Zebranie Oddziałowe wybiera spośród siebie Radę

Oddziałową w następującym składzie:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący
c) Skarbnik
3. Kandydatów do Rady Oddziałowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu
Oddziałowym.
4. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Oddziałowe wybiera co najmniej dwuosobową
Komisję Skrutacyjną. Komisja zapoznaje rodziców z trybem i metodą wyboru Rady
Oddziałowej zgodnie z Art.83 ust.2 pkt.1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r.,
po czym przeprowadza głosowanie tajne i oblicza ilość głosów oddanych na
poszczególnych kandydatów oraz ogłasza wyniki wyborów. Wybór następuje zwykłą
większością głosów.
5. Zebranie Oddziałowe rodziców wybiera przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady
Rodziców spośród członków Rady Oddziałowej drogą głosowania jawnego poprzez
podniesienie ręki, zwykłą większością głosów.
6. Wybory podejmowane przez Zebranie Oddziałowe odbywają się z zachowaniem
oznaczonej ustawowo zasady reprezentatywności rodziców, tzn. jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic.
7. Komisja Skrutacyjna oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
ogłasza wyniki wyborów i sporządza protokół z przebiegu głosowania. Wzór
przedmiotowego protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Zebranie Oddziałowe.
9. Odwołanie przedstawiciela Rady Oddziałowej może nastąpić podczas każdego Zebrania
Oddziałowego w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie Rodziców lub
na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy
obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej
przeprowadza się wybory uzupełniające stosownie do zapisów §3.ust.3 – 7.
§4
1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrani przez

Zebrania Oddziałowe.
2. W każdym roku szkolnym na pierwszym jej zebraniu Rada Rodziców wybiera spośród

siebie następujące organy Rady Rodziców:
a) Prezydium Rady Rodziców, składające się z następujących funkcji:
I. Przewodniczący,
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3.
4.
5.
6.

7.

II. Wiceprzewodniczący,
III. Sekretarz,
IV. Skarbnik,,
b) Komisję Rewizyjną Rady Rodziców, składającą się z następujących funkcji:
I. Przewodniczący,
II. Sekretarz,
Wybory odbywają się drogą głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki, zwykłą
większością głosów.
Kandydatów do organów Rady Rodziców zgłaszają spośród siebie przedstawiciele Rad
Oddziałowych uczestniczący w zebraniu Rady Rodziców.
Dla przeprowadzenia wyborów wybiera się co najmniej dwuosobową Komisję
Skrutacyjną, wyłonioną spośród osób nie kandydujących do żadnego organu.
Komisja zapoznaje zgromadzonych z trybem i metodą wyboru członków organów Rady
Rodziców, po czym przeprowadza wybory, oblicza ilość głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów, ogłasza wyniki wyborów, a następnie sporządza protokół
z przebiegu głosowania. Wzór przedmiotowego protokołu stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka któregoś z organów Rady Rodziców
na najbliższym zebraniu Rady Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające
stosownie do zapisów §4.ust.3 – 6.
§5

1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie

z ich kompetencjami.
2. Zebrania zwyczajne Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w semestrze.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
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Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
¼ członków Rady Rodziców z tym, że pierwsze zebranie zwołuje Przewodniczący
dotychczasowej Rady Rodziców, bez zbędnej zwłoki, najkorzystniej na pierwszym
zebraniu w danym roku szkolnym, jednak nie później niż do końca września każdego
roku.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania Przewodniczący Rady Rodziców
powiadamia członków Rady Rodziców drogą elektroniczną na udostępniony przez
każdego członka adres e-mail, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
zebrania.
W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne
po zawiadomieniu członków Rady Rodziców najpóźniej na trzy dni przed terminem
zebrania.
Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych określają
te organy.
Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów jej członków
obecnych na Zebraniu Rady Rodziców.
Warunkiem ważności wszelkich uchwał, decyzji i wyborów przeprowadzonych w ramach
Rady Rodziców jest komplementarne dołączenie do protokołów dotyczących tychże
- listy obecności członków Rady Rodziców, biorących udział w głosowaniu.
Uchwały Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie
o formie dokumentowania swoich decyzji, za wyjątkiem §3.ust.6.

10. W zebraniach Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział,

z głosem doradczym, zaproszone osoby. Na zebrania Rady Rodziców gości zaprasza
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Rodziców.

IV. KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ORAZ JEJ ORGANÓW
WEWNĘTRZNYCH

§6
1. Rada Rodziców jest autonomicznym, działającym społecznie organem Szkoły, który
reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Karta
Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do tych ustaw i są następujące:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
b) uchwalanie regulaminu swojej działalności,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
d) opiniowanie podjęcia działalności w szkole wszelkich stowarzyszeń i organizacji,
e) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stażu,
f) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,
g) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu
nauczania,
h) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno
- wychowawczych,
i) delegowanie 2 osób wybranych przez Radę Rodziców spośród członków Rady
Rodziców jako przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora szkoły,
j) możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organów
prowadzących, organów sprawujących nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
k) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
§7
1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców
pomiędzy jej zebraniami z wyłączeniem zagadnień wymienionych w §6.
2. Pracami Rady Rodziców i jej Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego
nieobecności - Wiceprzewodniczący.
3. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i kompetencji członków Prezydium określa
uchwała Prezydium.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada Rodziców przeprowadza
wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.
5. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
a) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym
gospodarką finansową Rady Rodziców,
b) realizacja preliminarza wydatków,
c) wykonywanie uchwał,
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d) zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców.
e) reprezentowanie Rady Rodziców i ogółu rodziców uczniów Szkoły wobec
dyrektora, wszelkich organów Szkoły, organów prowadzących i nadzorujących
pracę Szkoły, jak również wobec innych podmiotów.
6. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi
podpisuje Przewodniczący.
§8
1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium
i Rady Rodziców.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. kontrolowanie
działalności
finansowej
pod
względem
zgodności
z obowiązującymi przepisami,
b. kontrolowanie działalności Prezydium Rady Rodziców pod względem realizacji
uchwał Rady Rodziców,
c. przedstawianie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających
z przeprowadzonych kontroli,
d. opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej
Rady Rodziców, przygotowywanego przez Prezydium Rady Rodziców.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków Prezydium i osób wykonujących usługi
na rzecz Rady Rodziców składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty
dotyczące zakresu kontroli.

1.

2.

3.
4.

§9
Rada Rodziców, Komisja Rewizyjna i Prezydium Rady Rodziców dokumentują swoje
zebrania i podejmowane podczas zebrań decyzje w formie protokołu. Wzór
przedmiotowego protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Protokół z zebrania Rady Rodziców, zatwierdzony przez Radę Rodziców na jej kolejnym
najbliższym zebraniu podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców.
Uchwały Rady Rodziców podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący Prezydium
Rady Rodziców. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie
ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji
Rewizyjnej.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
§10
1. Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami
handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz.
1539 oraz Dz. U. z 2003, Nr 11, poz. 117).
2. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz wydatków.
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3. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego
gospodarowania,
4. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić z następujących źródeł:
a) dobrowolne składki rodziców Szkoły,
b) darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
c) dotacje,
d) dochody z innych źródeł.
5. Fundusze, o których mowa w ust.4 mogą być wydatkowane na wspieranie celów
statutowych Szkoły w zakresie edukacji, opieki i wychowania.
6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Nauczyciele,
d) Rady Oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski.
7. Przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców następuje w formie podjętej przez
Prezydium Rady Rodziców uchwały w ramach określonych preliminarzem wydatków,
o którym mowa w §10 pkt.2, a w przypadku konieczności dokonania korekty
preliminarza wydatków - wyłącznie uchwałą Rady Rodziców.
8. W przypadkach szczególnych, Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców może podjąć
decyzję o wydatkowaniu kwoty jednorazowo maksymalnie do 500 zł na cele nie ujęte
w uchwalonym na dany rok preliminarzu wydatków Rady Rodziców.

VI. ZAPISY KOŃCOWE
§11
Wszelkie aspekty funkcjonowania Rady Rodziców nieuregulowane niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§12
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie oraz na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
§13
Niniejszy Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
§14
Wraz z uchwaleniem niniejszego Regulaminu traci ważność dotychczasowy Regulamin Rady
Rodziców z miesiąca września 2017 r.
Podpisy członków Prezydium Rady Rodziców:
1. Przewodniczący:

2. Wiceprzewodniczący:
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...................................................

...................................................

9

3. Sekretarz:

...................................................

4. Skarbnik:

...................................................

