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Rozdział I 

Podstawa prawna 

 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 357). 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach 

 

Rozdział II 

Postanowienia ogólne 

 

§ 2 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 im. Włodzimierza 

Puchalskiego w Suwałkach. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych 

uczniów Szkoły. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Radzie Rodziców, należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach Szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio: 

- Dyrektora Szkoły 

- Radę Pedagogiczną  

- Samorząd Uczniowski 

§ 3 

1. W Szkole działa Rada Rodziców Szkoły. 

2. Rada Rodziców Szkoły stanowi reprezentację uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 im. 

Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. 

3. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym Szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny w 

realizacji zadań Szkoły.  

4. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też 

wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie Szkoły, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami 

dotyczącymi Szkoły. 

 

Rozdział III 

Cele, zakres działania i zadania Rady Rodziców 

 

§ 4 

1. Celem działania Rady Rodziców jest wspomaganie statutowej działalności Szkoły w zakresie: 

- organizacji pracy Szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, 

- poprawy warunków technicznych i wyposażenia Szkoły 

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły. 

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

§ 5 

1. Do zadań Rady Rodziców należą w szczególności: 

a. Opiniowanie programów, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

- programu wychowawczego Szkoły, 

- programu profilaktyki 

- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
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- projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

b. Współdziałanie w programowaniu prac Szkoły oraz w planowaniu wydatków finansowych Szkoły, 

c. Inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach z uczniami Szkoły, 

d. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

e. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla Szkoły, 

f. Współuczestniczenie w opracowywaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji 

szczególnych, zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub Szkoły (przemoc wobec uczniów lub 

nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.) 

Rozdział IV 

Organizacja i zasady działania Rady Rodziców 

 

§ 6 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest „Rada Klasowa”. 

2. Podczas pierwszego zebrania klasowego rodziców w danym roku szkolnym, rodzice spośród siebie wybierają 

„Radę Klasową”.  

3. „Rada Klasowa” powinna składać się z co najmniej 2 osób. 

4. Skład Rady Rodziców Szkoły tworzą przedstawiciele oddziałów klasowych - po jednym na oddział 

5. Podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców w danym roku szkolnym przedstawiciele „Rad Klasowych” 

wybierają spośród siebie: 

a. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, 

b. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z takiej ilości osób, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, 

sekretarza oraz skarbnika. 

7. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania podczas pierwszego posiedzenia. 

8. Komisja Rewizyjna powinna składać się z 3 osób.  

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia. 

10. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

11. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane na wniosek członka Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły oraz Rady 

Pedagogicznej. 

12. Zebrania Rady Rodziców powinny być zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. 

13. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy z ważnym głosem doradczym Dyrektor Szkoły oraz w ramach 

potrzeb inne zaproszone osoby. 

 

§ 7 

1. Kadencja członka w organach Rady Rodziców trwa rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września 

następnego roku szkolnego- z uwzględnieniem §7 ust. 3 niniejszego regulaminu. 

2. Po zakończeniu kadencji można powtórnie kandydować do Rady Rodziców Szkoły. 

3. Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do Szkoły. 

 

Rozdział V 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców 

 

§ 8 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy regulaminowego 

składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz Rady Rodziców. 

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.  

4. Uchwały sporządzane są na podstawie ustaleń przez sekretarza, zatwierdzane przez przewodniczącego Rady 

Rodziców, lub z zastępstwie przez innego członka Prezydium Rady Rodziców 

5. Prezydium Rady Rodziców jest upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców. 

6. Uchwały z zebrania Rady Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady 

Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców Szkoły. W przypadku braku ich przestrzegania Prezydium 
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Rady Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o podjęcie działań administracyjnych (z zastrzeżeniem 

uchwał dotyczących wysokości i wpłat składek na konto Rady Rodziców). 

7. W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców lub Prezydium Rady Rodziców uchwały sprzecznej z prawem lub 

ważnym interesem Szkoły, Dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z Prezydium 

dalszy tok postępowania. Prezydium, o ile to konieczne, może zwołać w terminie pilnym zebranie Rady 

Rodziców.  

 

Rozdział VI 

Wybory do organów Rady Rodziców 

 

§ 9 

1. Wybory do organów Rady rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w 

głosowaniu tajnym. 

2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc wymaganych dla danego 

organu.  

3. W celu zapewnienia uczestnictwa w organach Rady Rodziców, rodziców wszystkich poziomów przyjmuje się, 

że mandaty rodziców opuszczających te organy w związku z zakończeniem nauki swojego dziecka powinny 

być przeznaczone dla rodziców klas pierwszych. 

4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) 

swoją zgodę na kandydowanie. 

5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50% i jeden głos, 

spośród oddanych głosów. 

6. Przy równej ilości głosów zarządza się głosowanie uzupełniające. 

7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

8. Wybory uzupełniające do organów Rady Rodziców przeprowadza się w związku z zakończeniem nauki 

dziecka, rezygnacją z pracy lub wykluczeniem członka Rady Rodziców. 

 

 

Rozdział VII 

Fundusze Rady Rodziców 

 

§ 10 

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą ze składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych, z 

innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i wpływów od sponsorów. 

2. Wysokość składek obowiązujących w danym roku szkolnym, ustala się podczas pierwszego zebrania Rady 

Rodziców. 

3. Rodzice wpłacają składkę według zasad ustalonych przez Radę Rodziców 

4. Rodzice uczniów mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej przez Radę Rodziców. 

5. Prezydium Rady Rodziców,  może ustalić prawo do zwrotu części wpłaconych składek rodziców w danym roku 

szkolnym na rzecz danej klasy jako nagrodę za rzetelne wpłaty. 

a. Sposób wynagradzania klas za rzetelne wpłaty w danym roku szkolnym ustalany jest podczas pierwszego 

zebrania Rady Rodziców. 

b. Wynikiem ustaleń w/w działań obowiązkowo musi być zatwierdzona i podana do wiadomości rodziców 

uchwała Rady Rodziców. 

c. W przypadku uzyskania prawa do zwrotu wychowawca klasy, w porozumieniu z rodzicami uczniów 

powinien przedstawić cel wydatkowania nagrody. Uzyskany profit może być przeznaczony na: 

- dofinansowanie wycieczki klasowej 

- inne, uzasadnione potrzeby uczniów danej klasy 

d. Decyzja o przyznaniu nagrody powinna zostać podjęta przez Prezydium Rady Rodziców nie później niż do 

drugiego tygodnia II semestru roku szkolnego. 
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§ 11 

Gospodarka finansowa Rady Rodziców uwzględnia potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniach Rady 

Rodziców. 

 

§ 12 

1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców prowadzona jest na zasadach ustalonych przez Radę 

Rodziców. 

2. Środki pieniężne gromadzone są na koncie Rady Rodziców. 

3. Obsługę finansowo-rachunkową Rady Rodziców prowadzi osoba wskazana przez Radę. 

4. Bezpośredni nadzór nad obsługą księgowo- rachunkową prowadzi skarbnik Rady Rodziców. 

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

6. Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego na 

posiedzeniach Rady Rodziców. 

7. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców – pod 

względem merytorycznym i Dyrektora Szkoły – pod względem formalnym. 

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jest sprawdzane przez Komisję Rewizyjną Rady 

Rodziców, która potwierdza podpisem zgodność realizacji. 

 

§ 13 

1. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze zgromadzonych funduszy w szczególności na 

następujące cele: 

a. Cele reprezentacyjne 

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym np. festyny sportowo- rekreacyjne, 

finały szkolne konkursów przedmiotowych, święta. 

b. Wydatki osobowe i rzeczowe m.in. 

- wydatki związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców 

- podróże służbowe uczniów i ich przedstawicieli (przewóz uczniów na konkursy, zawody 

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 

c. Nagrody rzeczowe (Ew. finansowe) dla wyróżniających się uczniów m.in. 

- wyróżnienia w nauce 

- wyróżnienia w zawodach sportowych 

- konkursy szkolne 

d. Dofinansowania indywidualne dla uczniów (na wniosek nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego) m.in. 

- dofinansowanie wycieczek szkolnych 

- inna pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich 

e. Dofinansowanie działalności Uczniowskiego Samorządu Szkolnego  

f. Finansowanie własnych projektów Rady Rodziców 

g. Inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców 

h. Dofinansowanie działalności statutowej Szkoły 

 

§ 14 

1. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazanie celów 

przez osoby lub organizacja wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W taki przypadku 

prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody 

ofiarodawców. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i 

statutowych społeczności rodzicielskiej. 

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, a także 

przez Radę Pedagogiczną- Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły i 

ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych.  
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3. 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 zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 16 

 

1. Regulamin Rady Rodziców podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Rodziców. 

2. Propozycje zmian do Regulaminu Rady Rodziców mogą być składane przez przedstawicieli Rady Rodziców. 

Propozycje można składać do końca pierwszego miesiąca I semestru oraz do końca pierwszego miesiąca II 

semestru danego roku szkolnego. 

3. Propozycja zmian powinna być przedstawiona w formie pisemnej i ujęta w planie najbliższego posiedzenia 

Rady Rodziców. 

 

§ 17 

1. Wszystkie działania nieuregulowane niniejszym dokumentem podlegają omówieniu na zebraniach Rady 

Rodziców, a decyzje zatwierdzane odrębną uchwałą Rady Rodziców. 

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia. 

 

Suwałki dn. 28.09.2015 

Justyna Kolesińska- Przewodnicząca Rady Rodziców 2015/2016 


