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REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 
WE WŁOCŁAWKU 

 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
 

§ 2 
 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 19 
we Włocławku, zwaną dalej Radą Rodziców. 

 
§ 3 

 
1. Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentującym rodziców i opiekunów uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku. 
2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrani zgodnie z Regulaminem 
Wyborów do Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 19. 
3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 
 

§ 4 
 

Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 19, Radą Pedagogiczną                        
i szkolnym samorządem uczniowskim przy realizacji procesu kształcenia i wychowania w celu 
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych dla jego rozwoju oraz przygotowania go do 
prawidłowego wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich - w poczuciu odpowiedzialności 
i miłości do ojczyzny oraz poszanowania polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
 

§ 5 
 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 (jeden) rok. Okres kadencji liczony jest od dnia wyborów. 
 

II. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców 
 

§ 6 
 

1. Członkowie Rady mają prawo: 
1) 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, 

2) wypowiadania swoich opinii we wszelkich sprawach szkoły, 
3) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę 

Rodziców. 
2. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach 
i pracach Rady Rodziców. 
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III. Cele i zadania Rady 
 

§ 7 
 

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez 
podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i 
niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na 
rzecz dobra uczniów.  
Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju 
Szkoły,   

2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 
Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 
nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,  

3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,  
4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,  
5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,  
6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości 

jej pracy. 
 

 
IV. Kompetencje Rady 

 
§ 8 

 
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach Szkoły Podstawowej nr 19. 
2. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 19 należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 19 : 
   a) programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,     

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania 
w szkole przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i wynikającej stąd potrzeby 
opracowania takiego programu; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
19. 

 
IV. Władze Rady 

 
Zebranie Ogólne 

 
§ 9 

 
1. Zebranie Ogólne Rady Rodziców tworzą wszyscy członkowie Rady Rodziców.  
2. Zebranie Ogólne Rady Rodziców odbywa się na początku każdego roku szkolnego i jest 
przeprowadzane w formie uchwał, podejmowanych na zasadach określonych w § 15 i § 16 
niniejszego Regulaminu: 

1) wykonuje kompetencje, zastrzeżone Radzie Rodziców przepisami ustaw i aktów 
wykonawczych, dotyczących sytemu polskiej oświaty, 

2) określa kierunki działania Rady Rodziców, 
3) uchwala regulamin Rady Rodziców, 
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4) ustala wysokość dobrowolnej składki rodziców w danym roku szkolnym, 
5) decyduje odnośnie wydatkowania ze środków finansowych z funduszy 

zgromadzonych przez Radę Rodziców, 
6) wybiera ze swego grona na okres 1 (jednego) roku Prezydium Rady Rodziców oraz w 

razie potrzeby na taki okres Komisję Rewizyjną, komisje i zespoły, 
7) przyjmuje sprawozdanie z działalności w poprzednim roku szkolnym Prezydium Rady 

Rodziców i Komisji Rewizyjnej, 
8) wykonuje kompetencje Rady Rodziców określone w § 6-8 niniejszego Regulaminu. 

 
Prezydium Rady Rodziców 

 
§ 10 

 
1. Organem wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców. Składa się ono 
z trzech do pięciu osób, wybieranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów                     
na pierwszym Zebraniu Ogólnym w każdym roku szkolnym, przy obecności co najmniej połowy 
uprawionych - na okres jednego roku. 
2. Członek Prezydium przed upływem kadencji może zrzec się mandatu lub zostać z niego 
odwołany przez Radę Rodziców, jeżeli nie bierze aktywnego udziału w pracach Prezydium. 
Przeprowadza się wówczas wybory uzupełniające. 
3. Wybory do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się na zasadach określonych  
w pkt 1. 

§ 11 
 
Prezydium organizuje i kieruje pracami Rady Rodziców. Wykonuje wszystkie zadania i kompetencje 
Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 8 ust. 2 pkt. 1 – 3.  
Do podstawowych zadań Prezydium należy:  

1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową 
Rady, 

2. realizacja preliminarza Rady,  
3. wykonywanie uchwał Rady,  
4. koordynowanie prac Rad Oddziałowych,  
5. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,  
6. wskazanie przedstawicieli Rady Rodziców do reprezentowania rodziców i opiekunów wobec 

organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
7. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady. Prezydium 

reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów 
Szkoły oraz na zewnątrz. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami 
finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Sekretarz oraz 
Skarbnik lub Wiceprzewodniczący. 

 
 

Komisja rewizyjna 
 

§ 12 
 

1. Rada Rodziców podczas Zebrania Ogólnego może postanowić o powołaniu spośród 
Przedstawicieli, niebędących członkami Prezydium, Komisji Rewizyjnej i powierzyć jej 
sprawowanie kontroli nad realizacją przez Prezydium Rady Rodziców uchwał podejmowanych przez 
Radę Rodziców oraz sposobem gromadzenia i wydatkowania przez Prezydium Rady Rodziców 
funduszy Rady Rodziców. 
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2. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się na zasadach określonych  
w § 9 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 
 

Komisje i zespoły 
 

§ 13 
 

Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy. 
  

IV. Posiedzenia Rady 
 

§ 14 
 

1. Rada Rodziców spotyka się nie rzadziej niż raz w semestrze roku szkolnego, zgodnie  
z ustalonym rocznym harmonogramem 
2. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 
składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 
3. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne 
osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 
 

Podejmowanie uchwał 
 

§ 15 
 

Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady 
Rodziców. 

 
§ 16 

 
O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą 
większością głosów, w głosowaniu jawnym. Na formalny wniosek 1/3 składu Rady Rodziców, 
głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Uchwałę w przedmiocie głosowania tajnego podejmuje 
Rada na zasadach określonych w zdaniu pierwszym. 
 

§ 17 
 

1. Uchwały Rady rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 
2. Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 
 

Zwoływanie posiedzenia 
 

§ 18 
 

1. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady Rodziców 
co najmniej 5-7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania 7-
dniowego terminu. 
2. Przygotowanie posiedzenia Rady rodziców jest obowiązkiem Przewodniczącego. 
3. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez Przewodniczącego. 
4. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Rady. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i Sekretarz. 
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V. Fundusze Rady 
 

§ 19 
 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły,  
w zakresie określonym w § 21. 

 
§ 20 

 
Środki z funduszów Rady Rodziców mogą być przeznaczone na: 
1)  indywidualną pomoc socjalną dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
2)  sfinansowanie znaczących inicjatyw pobudzających rozwój uczniów; 
3)  dofinansowanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne; 
4) indywidualne nagrody dla uczniów, szczególnie wyróżniających się z tytułu wybitnych osiągnięć. 
 

§ 21 
 

Środki, z których gromadzone są Fundusze Rady mogą pochodzić z dobrowolnych składek rodziców, 
darowizn oraz innych źródeł. 
 

§ 22 
 
Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: 
1. Dyrektor, 
2. Rada Pedagogiczna, 
3. Samorząd Uczniowski. 

 
§ 23 

 
1. Decyzję o wykorzystaniu środków Funduszu podejmuje na wniosek podmiotów wskazanych w § 
22 lub z własnej inicjatywy Rada Rodziców lub Prezydium Rady Rodziców zgodnie  
z zasadami określonymi w § 9 pkt 2 i § 12 niniejszego Regulaminu. 
2. Przewodniczący Rady Rodziców może w pilnie uzasadnionych okolicznościach na wniosek 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 podjąć decyzję o wydatkowaniu środków finansowych              
z funduszy Rady Rodziców na potrzeby szkoły lub potrzeby socjalne uczniów. 

 
§ 24 

 
1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe. 
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie upoważnione 
osoby: Przewodniczącego i Skarbnika. 
3. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Skarbnik Rady Rodziców. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 25 
 

1. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej oraz 
Rad Oddziałowych przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 
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§ 26 
 

Wszelkie przedmioty, urządzenia i inne ruchomości, zakupione z funduszy Rady Rodziców                          
na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 19 stają się własnością szkoły z chwilą ich zakupu. 
 

§ 27 
Członkowie Rady i jej władze wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. 
 

§ 28 
Rada Rodziców używa pieczątek o treści: 
 

 
RADA  RODZICÓW 

przy  Szkole Podstawowej nr 19 
we Włocławku 
ul. Szkolna 13 

 
 

Przewodniczący Rady Rodziców 
 


