
REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W 
ŁOMIANKACH 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (teks jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) 
Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., Nr97, poz.674 z 
późn.zm.) 
Statut Szkoły 
 

Rozdział 1 
Cele i zadania Rady Rodziców 

 
§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach. 
2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły. 
3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły. 
4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły. 
5. Radzie Klasowej - należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów szkolnych. 
6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku - należy przez to 

rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie. 
7. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady. 
8. Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady. 
9. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dzieci. 

 
§ 2 

1. Podstawowym celem Rady, jako organu Szkoły jest reprezentowanie interesów rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach przez podejmowanie działań 
wynikających z przepisów oświatowych oraz niniejszego regulaminu. 

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1. Wyrażanie opinii, stanowisk oraz wniosków w sprawach związanych z działalnością 

Szkoły i przekazywanie ich Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi 
prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (art. 54 ust. 1) 

2. Wspieranie działalności statutowej Szkoły 
3. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego 
4. Współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły 

  



Rozdział 2 
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych 

§ 3 
1. Do udziału w wyborach są uprawnieni rodzice uczniów danej klasy. Jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic. 
2. Rodzice na pierwszym zebraniu w roku szkolnym wybierają Radę Klasową Rodziców (co 

najmniej dwie osoby) oraz przedstawiciela do Rady Rodziców. Wybór następuje poprzez 
głosowanie zwykłą większością głosów. Przedstawicielem może być osoba z Rady 
Klasowej. 

3. Na spotkania Rady Rodziców ma prawo przyjść każdy rodzic. 
4. W głosowaniu każda klasa ma tylko jedne głos co oznacza, że w głosowaniu może wziąć 

udział przedstawiciel do rady Rodziców wybrany przez klasę.  
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające 

na zasadach określonych w ust. 2. 
6. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej 

klasy. 
7. Kadencja Rady i jej organów trwa 1 rok. 
8. Pierwsze zebranie Rady rodziców odbywa się od 7 do 14 dni po wybraniu przedstawicieli 

do RR 
 

§ 4 
1. Pierwsze spotkanie Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący Rady z poprzedniej 

kadencji lub inna osoba z Prezydium. Na pierwszym zebraniu powinien być obecny jest 
Dyrektor )szkoły. 

2. Prezydium ma obowiązek pisemnego sprawozdania z tego, co zostało zrobione w trakcie 
mijającej kadencji oraz spraw rozpoczętych z sugestią ich dalszego poprowadzenia – 
zgodnie z załącznikami do regulaminu. 

3. Przewodniczący Rady (w przypadku, gdy przewodniczącym był rodzic ucznia VIII klasy - 
inna osoba z Prezydium) odczytuje powyższe sprawozdanie na pierwszym posiedzeniu 
Rady w nowym roku szkolnym. 

4. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym plenarne zebranie Rady Rodziców 
wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów: 
• Prezydium Rady 
• Komisję Rewizyjną Rady 

5. Kadencja Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok. Istnieje możliwość 
przedłużenia kadencji na rok następny poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. 

W razie potrzeby organizowane są wybory uzupełniające poprzez głosowanie zwykłą 
większością głosów 

6. W skład Prezydium, wchodzi 7 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, 
sekretarz, skarbnik i 3 członków. 



7. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby: przewodniczący, wiceprzewodniczący 
oraz 1 członek. 

8. Wybory Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej przeprowadza trzyosobowa komisja 
skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym. 

9. Do Komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci do Prezydium i Komisji 
Rewizyjnej. 
 

§ 5 
1. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym 

semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie. 
Zawiadomienie następuje drogą elektroniczną (na adresy mailowe członków Rady 
Rodziców) lub poprzez informację od wychowawcy klasy lub przez wiadomości w 
dzienniku elektronicznym. 

2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny 
wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora 

3. Uchwały Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są 
zwykłą większością głosów. 
4. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem 
doradczym zaproszone osoby, w szczególności: Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele 
5. Wszystkie zebrania Rady są jawne, otwarte dla ogółu rodziców i osób związanych ze 
Szkołą. 

 
Rozdział 3 

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 
 

§ 6 
1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Łomiankach. 
2. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dy-rektora oraz 
pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, 

2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły 
i programu profilaktyki, 

3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dy-rektora, 
4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, 
5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, w szczególności organizację harcerską, 



6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez 
nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i 
dyplomowanego, 

7. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego 
stroju, 

8. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli, 
9. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły, 
10. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których 

przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły, 
11. wybór przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 
12. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian, 
13. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania 

przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie, 
14. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły. 

 
§ 7 

1. Do podstawowych zadań Prezydium należy: 
1. Bieżące kierowanie pracami Rady, w tym gospodarką finansową Ra-dy 
2. Realizacja preliminarza Rady 
3. Wykonywanie uchwał Rady 
2. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dy-rektora i 
innych organów Szkoły oraz na zewnątrz 

 
§ 8 

1. Komisja rewizyjna jest organem Rady Rodziców sprawującym kontrolę nad działalnością 
Prezydium. 

2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności: 
1. Bieżące kontrolowanie finansowe Prezydium 
2. Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę 

 
§ 9 

1. Pracami Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
wiceprzewodniczący. 

2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie 
 

§ 10 



1. Prezydium Rady, Komisja rewizyjna dokumentują swoje zebrania i podejmowane 
podczas zebrań czynności w formie protokołu. 

2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i członkowie obrad 
 

§ 11 
1. Rada klasowa reprezentuje rodziców uczniów danej klasy 
2. Do zadań rady klasowej należy w szczególności: 

1. Realizowanie celów Rady na terenie danej klasy 
2. Prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału 

szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli 
3. Występowanie z wnioskami dotyczącymi pracy Szkoły do Prezydium Rady 

Rozdział 4 
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady 

 
§ 12 

1. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, darowizny od osób 
fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł 

2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły 
3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

1. Dyrektor 
2. Nauczyciele 
3. Pedagog szkolny 
4. Rady klasowe 
5. Samorząd uczniowski 

4. Rada Rodziców posiada własne konto bankowe nr: 
45 8009 0007 0014 4339 5001 0001 

5. Do obsługi finansowo-księgowej Prezydium może zatrudnić księgową. 
6. Do podejmowania środków z konta bankowego upoważnione są 2 osoby z Prezydium, 
wyłonione w głosowaniu. 
7. O wydatkowaniu środków pieniężnych Rady Rodziców decydują: 

do 10000 zł - 2 osoby z Prezydium, 
powyżej 1000 zł - Prezydium w głosowaniu większością głosów. 

 
Rozdział 5 

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe 
 



§ 13 
Prezydium Rady Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „RADA RODZICÓW 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W ŁOMIANKACH ul. WARSZAWSKA 73 05-
092 ŁOMIANKI" 
 

§ 14 
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rady Rodziców w drodze uchwały 
zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
 

§ 15 
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 
 

 

Rozdział 6 
§ 16 

Załączniki  
1. Wzór planu zebrania 
2. Wzór uchwały  
3. Wzór  protokołu wyborów / głosowań  wniosków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
WZÓR PLANU ZEBRANIA 
 

Walne Zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr w Łomiankach 
 

PLAN ZEBRANIA 
 

1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego …………………………………… 
w roku …………./……………………. 

2. Sprawdzenie / spisanie listy delegatów i uczestników 
3. Wybór przewodniczącego zebrania 
4. Wprowadzenie/przywitanie dyrektora/dyrektorki SP1.  
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Rady Rodziców w Przy szkole 

Podstawowej nr 1 w Łomiankach za rok szkolny ………./……… 
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia / niezatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok szkolny ………………../…………….. 
7. Głosowanie w sprawie trybu głosowania nw wyborach Prezydium Rady 

Rodziców na rok szkolny …………./…………….. 
8. Wybór komisji skrutacyjnej  
9. Wybór prezydium Rady rodziców: 

a. Przewodniczący,  
b. Wiceprzewodniczący,  
c. Skarbnik, 
d. Sekretarz, 
e. Członkowie prezydium,  

i komisji rewizyjnej  
 

10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Planów ogólnych budżetowych na 
kolejny rok ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Zobowiązań stałych  

11. Uchwała o wysokości składki na radę rodziców na rok szkolny …………. 
12. Wolne wnioski  
13. Zamkniecie zebrania.  
14.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
WZÓR UCHWAŁA 

Rada Rodziców przy Szkole nr 1 

Im. Marii Kownackiej w Łomiankach  

ul. Warszawska 73 05-092 Łomianki 

 

Uchwała Nr …./ 20…/20… przy Szkole nr 1im. Marii Kownackiej w Łomiankach  
ul. Warszawska 73 05-092 Łomianki z dnia ……………………….. w sprawie 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. działającej przy Szkole nr 1 w Łomiankach 

na Regulaminu Rady Rodziców. 

 
  Prezydium Rady Rodziców uchwala, co następuje:  

 
§1  

Prezydium Rada Rodziców powołuje Zarząd Rady Rodziców w składzie:  
1. Przewodniczący Rady Rodziców – …………………………………………...  

2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców …………………………………………....  
3. Sekretarz Rady Rodziców – …………………………………………... 
4. Skarbnik Rady Rodziców ………………………………………….... 

 

§2 
 Prezydium Rada Rodziców powołuje Członków oraz Komisję Rewizyjną Rady Rodziców w 

składzie:  
1. Członek Rady Rodziców– …………………………………………...  
 2. Członek Rady Rodziców – …………………………………………... 

 3. Członek Komisji Rewizyjnej …………………………………………...  
4. Członek Komisji Rewizyjnej – …………………………………………... 

 

 §3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



Przewodniczący Rady Rodziców: …………………………………………... 

 
 
WZÓR PROTKOŁU WYBORÓW/ GŁOSOWAŃ WNIISKÓW  

Lp Wniosek za  przeciw  
wstrzymało 
się  ogół   uwagi 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
 
 
Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu RR z   
dnia ……………………………….. 
i przyjęty do stosowania od dnia 
……………………………….. 
Zatwierdzono 
 
……………………………….. 
(miejscowość, data) 
 
Zarząd Rady: 
 


