
Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w  Ołdakach

Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w procesie nauczania, opieki
i wychowania. Jest organizacją wewnątrzszkolną.

I. Cele Rady Rodziców

1. Zapewnienie  współpracy  ze  szkołą  w  doskonaleniu  organizacji  nauczania  oraz  pracy
wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2. Przedstawianie  nauczycielom,  władzom  szkolnym  i  oświatowym  opinii  rodziców  we
wszystkich istotnych sprawach szkoły.

3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców
z  programem  wychowania  i  opieki,  programem  profilaktyki,  organizacją  nauczania  oraz
wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania,
opieki  i profilaktyki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie.

II. Zadania Rady Rodziców

1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:
1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły.
2. Dokonywanie wspólnie z samorządem mieszkańców i z organizacjami społecznymi analizy

wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska.
3. Pomoc  dyrektorowi  i  radzie  pedagogicznej  w  opracowaniu  programu  rozwoju  szkoły,

działanie wspólne z zakładami pracy, instytucjami współpracującymi ze szkołą, na rzecz stałej
poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i nauczycieli.

4. Uczestniczenie  w  planowaniu  wydatków  szkoły  oraz  podejmowaniu  prac  służących
zwiększeniu funduszy szkoły.

2.  Współpraca  z  dyrektorem  szkoły  i  nauczycielami  w  podnoszeniu  poziomu  nauczania
a,  w szczególności:
1. Pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania.
2. Zapoznanie rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania.
3. Dokonywanie,  wspólnie  z  wychowawcami  klas  i  innymi  nauczycielami  analizy  i  oceny

zainteresowań postaw uczniów.
4. Udzielanie  pomocy  w  organizowaniu  uczniowskich  kół  i  zespołów  zainteresowań  oraz

otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych.
5. Współdziałanie z zakładami pracy w pomocy i wzbogacaniu wyposażenia szkoły w pomoce

naukowe.
3. Współpraca w rozszerzeniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny,  
a  w szczególności: 
1. Informowanie  rodziców o organizacji  czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych na

terenie szkoły i środowiska.
2. Współudział  w  organizowaniu  zajęć  pozalekcyjnych  rozwijających  zainteresowania

i uzdolnienia uczniów,
3. Udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Uczniowskiemu.
4. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej uczniów.



5. Organizowanie  wspólnie  z  nauczycielami,  instytucjami  współpracującymi  ze  szkołą  prac
społecznie użytecznych.

6. Udzielanie  szkole  pomocy materialnej  na  rzecz  rozwoju  pracy wychowawczej  z  dziećmi
i młodzieżą.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności w zakresie:
1. Udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowania programu

ich zaspokajania
2. Pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach

wolnych od zajęć.
3. Udział  w  działalności  szkoły  na  rzecz  ochrony  zdrowia  uczniów,  podnoszenia  poziomu

higieny, utrzymania ładu i porządku.
4. Pomoc  w organizacji  dowożenia  uczniów do  szkoły i  zapewnienia  im opieki  przed  i  po

lekcjach.
III. Skład i struktura Rady Rodziców.

1. Wybory przeprowadzane są na pierwszym spotkaniu rodziców w każdym roku szkolnym .
2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
3. W każdym oddziale odbywają się tajne wybory do Rady Rodziców w danej klasie.
4. Rada Rodziców w danej klasie liczy trzech członków.
5. Następnie przeprowadza się tajne wybory do Rady Rodziców Szkoły z Rady Rodziców danej

klasy.
6. Rada Rodziców  Szkoły liczy co najmniej 7 członków.
7. Rada Rodziców uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który nie  może być  sprzeczny ze

Statutem Szkoły.
8. Rada Rodziców Szkoły w tajnym głosowaniu wybiera Prezydium Rady tj. przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
9. Prezydium Rady Rodziców kieruje całokształtem pracy Rady Rodziców i reprezentuj je na

zewnątrz.
10. Komisja  Rewizyjna  czuwa  nad  pracą  poszczególnych  organów  Rady  zgodnie

z obowiązującym regulaminem 
IV. Zasady działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.

1. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Wysokość minimalnej  składki  na rzecz Rady Rodziców ustala  się  na pierwszym zebraniu

Rady Rodziców Szkoły.
3. Rada Rodziców na wniosek rodzica może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić

określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki na rzecz rady.
4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie lub kwartalnie według swych możliwości.
5. Środki  mogą  być  wydatkowane  na  udzielanie  przedszkolu  i  szkole  pomocy  materialnej

w zakresie realizacji programu oraz opieki nad dziećmi.
6. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium za całokształt działalności finansowo-gospodarczej

jest skarbnik.
7. Rada Rodziców nie prowadzi gospodarki magazynowej.

V. Kompetencje  i Uprawnienia Rady Rodziców
1. Uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  programu  wychowawczego  szkoły

obejmującego  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  wychowawczym  skierowane  do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną 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.

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.



4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły lub placówki.

5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
6. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.
7. Zgoda  (na  wniosek  innych  organów szkoły)  na  wprowadzenie  obowiązku noszenia  przez

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
8. Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
9. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres

stażu. 
10. Opiniowania propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów .
11. Opiniowania wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania .
12. Opiniowania nadania imienia szkole.
13. Zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
14. Delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko

dyrektora szkoły.
15. Możliwość wystąpienia do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego ,

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły.

16. Rada Rodziców za nie przestrzeganie swojego regulaminu może zostać odwołana .
17. Rada Rodziców może inicjować  zadania dotyczące wychowania, opieki i profilaktyki. 

VI. Postanowienia końcowe
1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb.
2. Uchwały  Rady  Rodziców  i  jego  organów  zapadają  większością  głosów  w  głosowaniu

jawnym, przy obecności połowy uprawnionych.
3. W  przypadku  nie  wywiązania  się  członków  Rady  Rodziców  z  nałożonych  na  nich

obowiązków, mogą być odwołani z pełnionych funkcji.
4. Na miejsce odwołanych członków, Rada Rodziców wybiera nowych z danej klasy .
5. Sprawy sporne między Radą Rodziców a dyrektorem lub Radą Pedagogiczną rozstrzygane

będą zgodnie ze Statutem Szkoły.
6. Dyrektor szkoły powiadamia  Radę  Rodziców o wypadku na terenie szkoły.  

      7.     Rada Rodziców posługuje się pieczątką o następującej treści:

Rada Rodziców
Przy Szkole Podstawowej 

w Ołdakach
Ołdaki 8A  , 07-411 Rzekuń  


