
STATUT RADY RODZICÓW 

I.  PODSTAWA PRAWNA 

§ 1 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) – art. 53 i 54. 
2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu. 
3. Uchwała nr 10/2010/2011 Rady Rodziców z dnia 14 czerwca w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. W szkole (placówce) działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu 
rodziców, której pełna nazwa brzmi: „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu”. W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana 
jest Radą. 

2. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły (placówki) 
oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły 
(placówki) w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności: 
2.1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania 

oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku. 
2.2. Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym, opinii rodziców / 

opiekunów we wszystkich istotnych sprawach szkoły. 
2.3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu 

rodziców uczniów, z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz 
wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców, 

2.4. Upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i 
społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodzin. 

2.5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 
wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie. 

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę (placówkę) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (placówki). 

4. Statut Rady określa szczegółowe prawa i obowiązki rodziców wybranych w wyborach do 
rady rodziców, jako przedstawicieli rodziców.  

5. Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami oraz administracją szkolną tworzą społeczność 
szkolną dbając o dobre imię i interesy szkoły. 

 

III. WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORAZ TRYB PRACY I ZADANIA RADY RODZICÓW 

§ 3 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne, zwoływane 1 razy w ciągu roku.  
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału szkoły, które wybiera spośród siebie radę oddziałową (klasową) rodziców. 
3. W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców szkoły (placówki), 

wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie trzyosobowe 
Prezydium (Zarząd) tj. przewodniczącego, sekretarza, skarbnika), jako wewnętrzny organ 
kierujący pracami rady oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący.  

§ 4 



1. Prezydium Rady Rodziców: 
1.1. opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców, 
1.2. w każdym roku szkolnym do października opracowuje i przedkłada do akceptacji Rady 

plan pracy na dany rok szkolny, 
1.3. zwołuje zebrania Rady, 
1.4. może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków Rady do 

wykonywania określonych zadań. Może również powoływać do tych zespołów rodziców 
spoza Rady lub nawet osób spoza szkoły, jeżeli uzasadnione jest to potrzebą i dobrem 
szkoły lub uczniów. 

1.5. zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców, 
1.6. podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem Rady, 
1.7. reprezentuje Radę na zewnątrz, 
1.8. może podjąć współpracę z innymi Radami Rodziców i określić jej zasady. 

2. Zebrania Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego, zgodnie z planem pracy lub w 
miarę potrzeb. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Rodziców podaje się termin, miejsce i 
porządek obrad. Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane jej członkom w 
formie papierowej nie później niż na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem. 

3. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, np.: dyrektor 
szkoły/placówki, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organu prowadzącego, organu 
nadzoru pedagogicznego. 

4. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, za co odpowiedzialny jest Sekretarz Rady. 
 

IV. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW 

§ 5 

1. Wybory do rad oddziałowych oraz do Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku 
szkolnym. 

2. Tryb wyborów do rad oddziałowych: 
2.1. w terminie ustalonym przez dyrektora we wrześniu zwoływane są pierwsze zebrania 

rodziców uczniów poszczególnych oddziałów, na których m.in. dokonuje się wyboru 
rad oddziałowych, 

2.2. rady oddziałowe składają się z trzech rodziców uczniów reprezentujących wszystkich 
rodziców uczniów danego oddziału, 

2.3. w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, 
2.4. wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom 

rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców ze swego 
grona przewodniczącego komisji wyborczej, który przeprowadzi tajne wybory. 
Przewodniczącym nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej. 

2.4.1. do zadań przewodniczącego komisji należy: przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 
przygotowanie kart do głosowania, nadzorowanie przebiegu głosowania, 
obliczenie głosów, ogłoszenie wyników, 

2.5. przewodniczący komisji przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy 
przybyli na pierwsze zebranie,  

2.6. osoba zgłoszona do wyborów musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
2.7. tajne wybory odbywają się przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 3, 
2.8. na karcie do głosowania, każdy biorący udział w wyborach rodzic, wpisuje na karcie 

imiona i nazwiska od 1 do max. 3 rodziców z listy kandydatów, 
2.9. jedno unikalne nazwisko na karcie do głosowania równa się 1 głos na kandydata. 
2.10. za wybranych do rady oddziałowej uważa się tych trzech z kandydatów, którzy 

uzyskali największe liczby głosów.  
2.11. w przypadku równej liczby głosów otrzymanych na miejscach od 1 do 3 przez 

kandydatów odbywa się dogrywka pomiędzy tymi kandydatami rozstrzygająca 
ostatecznie wynik wyborów, 

2.12. członek rady oddziałowej, który otrzyma największą liczbę głosów zostaje 
przewodniczącym rady oddziałowej.  

2.13. wyników wyborów rady dokumentuje się w protokole z wyborów (zgodnym z 
szablonem). 



§ 6 

1. Przewodniczący rady klasowej może się zrzec swojej nowej roli Przewodniczącego i / lub 
Członka Rady Rodziców na rzecz innego członka rady oddziałowej 

2. Pierwsze posiedzenie Rady R odziców zwołuje dyrektor szkoły/placówki w terminie 
wrześniowym. 

3. Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili 
wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego 
zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad. 

4. Przewodniczący zebrania powołuje przewodniczącego komisji do wyboru władz Rady 
Rodziców, w skład, których wchodzą: 3 osobowe Prezydium (Przewodniczący, Skarbnik, 
Sekretarz) oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna (Członkowie). 

5. Władze Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna, wybierane są w wyborach tajnych,  
6. Przebieg wyborów i wyniki, dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady 

Rodziców. 
 

V. KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW 

§ 7 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1.1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

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

1.2. 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, 

1.2.1. jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia, rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w 
treści powyżej, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przeze dyrektora szkoły 
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu 
z radą pedagogiczną. 

1.3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły/placówki, 

1.4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
1.5. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania, 
1.6. opiniowanie szkolnego zestawu podręczników, 
1.7. wnioskowanie o wprowadzenie zmian w zestawie programów nauczania lub w 

zestawie podręczników, 
1.8. współdziałanie z dyrektorem szkoły w sprawie określenia wzoru obowiązującego w 

szkole jednolitego stroju ucznia, 
1.9. wnioskowanie do dyrektora szkoły/placówki o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 
1.10. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego.  

2. Do podstawowych zadań Rady należy: 
2.1. współudział w realizacji zadań ogólno szkolnych, a w szczególności: 

2.1.1. organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy 
szkoły, 

2.1.2. popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach oświatowych i w rodzinie, 
2.1.3. pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju 

szkoły, 
2.1.4. organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami 

2.2. Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a 
w szczególności: 

2.2.1. pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania, 
2.2.2. zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji 

procesu nauczania, 



2.2.3. współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia 
pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów, 

2.2.4. dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, 
analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów, 

2.2.5. udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów 
zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych, 

2.2.6. organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, na 
wniosek nauczyciela, w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem 
nauczania, 

2.2.7. wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. 
2.3. Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i 

rodziny, a w szczególności: 
2.3.1. dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym, 
2.3.2. informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach 

lekcyjnych, na terenie szkoły, środowiska zamieszkania i w placówkach 
wychowania pozaszkolnego, współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

2.3.3. udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu, 
2.3.4. branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, 

turystycznej i sportowej uczniów, 
2.3.5. rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa 

wychowawczego dla rodziców, 
2.3.6. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska 

i regionu,  
2.3.7. udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z 

dziećmi i młodzieżą. 
2.4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności: 

2.4.1. pomoc dla uczniów znajdujących w trudnej sytuacji materialnej i losowej, 
2.4.2. pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii 

szkolnych i w dniach wolnych od zajęć, 
2.4.3. udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia 

poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku, 
2.4.4. udzielanie pomocy w prowadzeniu świetlicy. 

§ 8 

1. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący wspólnie z Sekretarzem oraz Skarbnikiem. 
2. Zadaniem Prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie pomiędzy zebraniami a w 

szczególności: 
2.1. koordynowanie rad klasowych rodziców, 
2.2. zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy, 
2.3. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej, 
2.4. odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora 

szkoły, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 
2.5. formułowanie wniosków do rad oddziałowych o odwołanie z funkcji członka Rady 

Rodziców w  przypadku nie wywiązywania się przedstawiciela klasy się ze swoich 
obowiązków oraz wskazanie nowego członka z rady klasowej. Podstawowym z 
obowiązków Członka Rady jest obecność na zebraniach lub zapewnienie zastępstwa 
podczas swojej nieobecności. 

2.6. składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców. 
3. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności: 

3.1. współdziałanie ze wszystkimi członkami, włącznie ich do realizacji planu pracy, 
3.2. opracowywanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok 

szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu 
dydaktyczno- wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia, 

3.3. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium, 
3.4. kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą, 
3.5. przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. 

4. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy a w szczególności:  



4.1. opracowywanie harmonogramu prac i zebrania oraz kierowanie jego realizacji, 
4.2. organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium. 
4.3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej 

przechowywania. 
5. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a 

w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenie gospodarki 
finansowej i rachunkowości. 

6. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych 
ogniw z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
6.1. kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i 

uchwałami Rady, 
6.2. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z 

przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, 
6.3. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi. 

 
VI. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ, SPOSÓB WYRAŻANIA OPINII, 

REPREZENTOWANIE OGÓŁU RODZICÓW 

§ 9 

1. Tryb podejmowania uchwał: 
1.1. uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, 
1.2. do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy liczby 

członków, 
1.3. głosowanie Rady Rodziców może być tajne lub jawne. Tajne głosowanie odbywa się 

zawsze w przypadkach dotyczących spraw osobowych, m.in. w czasie wyborów do rad 
oddziałowych oraz organów Rady Rodziców. Tajne głosowanie może się odbyć także 
na wniosek członka Rady, jeśli wniosek ten uzyska aprobatę większości członków 
obecnych na zebraniu. 

2. Na pisemny wniosek dyrektora szkoły/placówki, organu prowadzącego lub organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, w sprawach dotyczących nauczycieli lub związanych z 
funkcjonowaniem szkoły/placówki, Prezydium Rady Rodziców sporządza pisemną opinię w 
danej sprawie, po ewentualnej konsultacji z radami oddziałowymi. 

3. Prezydium Rady Rodziców wskazuje osoby do reprezentowania Rady na zewnątrz, w 
zależności od potrzeb: 
3.1. z ogółu Członków Rady Rodziców (np. udział w uroczystościach, zebraniach innych 

rad rodziców, wybory przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki). 

 
VII. ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA 

FUNDUSZY RADY RODZICÓW 

§ 10 

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły/placówki Rada Rodziców gromadzi 
fundusze, które mogą pochodzić m.in. z: 
1.1. dobrowolnych składek rodziców, 
1.2. darowizn, 
1.3. dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców wynikających z 

planu pracy. 
2. Zgromadzone fundusze Rada Rodziców w szczególności przeznaczane są na działalność 

określoną w § 4 punkt 2. 
3. Rada Rodziców corocznie do października uchwala plan wydatków sporządzony przez 

Prezydium Rady na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego 
przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów. 

4. Prezydium Rady Rodziców zapewnia prawidłową obsługę finansową. 
5. Działalność finansowo-księgowa Rady podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 
6. W każdym roku Prezydium Rady Rodziców sporządza sprawozdanie z działalności 

finansowej i przedstawia je ogółowi rodziców. 



 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Kadencja Rady trwa 1 rok. 
2. Członkowie niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołania 

przed upływem kadencji przez właściwe klasowe ogólne zabranie rodziców. 
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członów Rady wybiera się nowych. 
4. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić 

nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców. 
5. Rada Rodziców może ustanowić odznaki, wyróżnienia i dyplomy i przyznawać je 

wyróżniającym się uczniom, nauczycielom oraz sojusznikom szkoły/placówki. 
6. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie. 
7. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które 

poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a 
także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

8. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członów rady rodziców wybiera się nowych. 
9. Ustępująca rady rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno 

nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców. 
10. Rada Rodziców używa pieczęci z napisem:  

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Błoniu. 
11. Wszelką korespondencję Rady Rodziców podpisuje przewodniczący Rady, bądź 

upoważniony przez niego członek Prezydium. 
12. Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian 

może wnosić, każdy z członków Rady a opracowuje Prezydium Rady i przedstawia do 
uchwalenia w przewidzianym trybie. 

§ 12 

1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 1 września 2011r. 
 
 
Stwierdzam zgodność regulaminu z przepisami prawa szkolnego i Statusem Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu. 


