
Regulamin Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach 

  

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach , zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ,949 i 2203 z późniejszymi zmianami) 

statutu szkoły i niniejszego regulaminu.   

§ 2. 

 1. Rada liczy minimum tylu członków ile jest oddziałów w szkole. 

 2. W skład Rady wchodzą wszyscy przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach. 

 3. W przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędą wszyscy przedstawiciele jednego 

z oddziałów, organizuje się wybory uzupełniające do Rady. 

 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i zasady przeprowadzenia wyborów określa 

Rada. 

 

II. Wybory do Rady 

§ 3. 

 Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego 

oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie.  

§ 4. 

 1.  Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają 

spośród siebie Trójką Klasową, której członkowie są automatycznie przedstawicielami danego oddziału 

do Rady. 

 2.  Trójka Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. Jedna z nich wybierana jest na funkcję 

Przewodniczącego, jedna na funkcję Sekretarza i jedna na funkcję Skarbnika Trójki Klasowej. 

3.  Do udziału w wyborach Trójki Klasowej uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni dzieci danego 

oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic lub opiekun. 

 4.  Wybory Trójek Klasowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród 

uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Trójki Klasowej. 



5.  Wybory na wszystkie funkcję w Trójce Klasowej odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach 

ustalonych przez rodziców lub opiekunów uczestniczących w zebraniu. 

6. Członkowie Trójek Klasowych wybierani są na czas kadencji, która trwa jeden rok szkolny. 

§ 5. 

1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów. 

2. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, stanowiących razem Prezydium Rady oraz 

Komisję Rewizyjną. 

3. W skład Rady nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w roku poprzednim.  

 

III. Władze Rady 

§ 6. 

1. Członkowie Prezydium Rady, czyli Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik 

wybierani są w wyborach tajnych na okres kadencji, która trwa jeden rok szkolny. 

2. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy członkowie Trójek Klasowych poszczególnych oddziałów. 

3. Wybory Prezydium Rady przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród 

uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium Rady. 

4. Ta sama komisja skrutacyjna przeprowadza w sposób tajny wybór dwuosobowej Komisji Rewizyjnej. 

§ 7. 

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę 

na zewnątrz. 

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący. Zastępca Przewodniczącego Rady ma obowiązek 

współpracować z Przewodniczącym Rady i wspierać go w realizacji jego zadań w Radzie. 

 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

 5. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową.  Jest też zobowiązana do 

przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, kontroli finansów Rady i opisania jej wyników w formie 

raportu. 



6. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu 

wyborów. Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej w danym roku szkolnym powinno się odbyć  nie 

później niż 14 dni przed ostatnim posiedzeniem Rady w danym roku szkolnym, celem sporządzenia 

końcowego raportu finansowego, który stanie się podstawą do rozliczenia pracy Prezydium Rady. 

7. Dopuszcza się łączenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego z funkcją Sekretarza lub Skarbnika. 

 

IV. Posiedzenia Rady 

§ 8. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed 

terminem posiedzenia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w 

trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu. 

4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady 

oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.  

  § 9. 

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. 

 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez 

przewodniczącego członka Rady. 

 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej (5) pięciu członków Rady.   

§ 10. 

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania i publikowane do 

ogólnej wiadomości. 

  

V. Podejmowanie uchwał 

§ 11. 



1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, 

określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

3. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.   

4. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.   

5. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.   

  

VI. Prawa i obowiązki członków Rady 

§ 12. 

1. Członkowie Rady mają prawo: 

a. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za 

poufne lub dotyczącymi spraw personalnych. 

b. Wypowiadania swoich opinii wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej we wszystkich istotnych 

sprawach szkoły. 

c. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę. 

2. Rada wybiera w imieniu rodziców dwóch przedstawicieli spośród siebie do udziału w komisjach 

konkursowych. 

3. Rada Rodziców współdziała ze szkołą w celu spójnego oddziaływania na dzieci przez rodzinę 

i szkołę w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.   

§ 13. 

1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady. 

2. Rada Rodziców ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły przyczyniając się do ciągłego 

podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci. 

3. Rada ma obowiązek przekazywać rodzicom dzieci uczęszczającym do szkoły informacje 

o udzielonej pomocy na rzecz placówki, przyjętych uchwałach i wydanych opiniach oraz o działalności 

finansowej Rady, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.  

 4. Rada przygotowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyczno-wychowawczy 

dla szkoły. 



5. Członkowie Rady mają obowiązek zapoznać się z obowiązującym statutem szkoły, a przyjęcie 

zmian statutu wymaga konsultacji z Radą Rodziców. 

VII. Fundusze Rady  

§ 14. 

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.   

2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym. 

3. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu 

szkoły.  

4. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:  1) Dyrektor,  2) Członkowie Rady 

Pedagogicznej,  3) Członkowie Rady Rodziców  

 

§ 15. 

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe. 

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: 

Przewodniczącego i Skarbnika. 

3. Pisemna  deklaracja rodziców lub opiekunów prawnych o wysokości składki jest równoznaczna z 

zobowiązaniem do jej wpłacenia na konto Rady Rodziców. 

4. Rada przygotowuje listy deklaracji wpłat w sposób indywidualny dla niejawności deklarowanych 

kwot. 

5. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców lub opiekunów 

prawnych, zadeklarowana składka wnoszona jest w jednorazowo, w równych częściach w każdym 

oddziale, do którego uczęszczają dzieci.  

6. Fundusze pobrane ze środków finansowych rady przez nauczycieli na potrzeby danej klasy, 

nauczyciele rozliczają wewnątrz poszczególnych klas.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

§ 16. 

1. Rada posługuje się pieczątką podłużną o następującej treści: „Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 37, ul. Lompy 17, 40-038 Katowice”. 



2. Uchwalenie regulaminu odbywa się w tym samym trybie co podejmowanie uchwał. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


