
ZAŁĄCZNIK  NR  3 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

 

 

 

§ 1 

 
1. W Szkole Podstawowej nr 6w Kołobrzegu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów. 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły 

3. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez 

wyznaczonego nauczyciela. 

 

§ 2 

 
 
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest klasowe zebranie Rodziców. 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "Klasową Radę Rodziców" składającą się z  3 osób. 

3. Jeden przedstawiciel  reprezentuje Klasową Radę Rodziców  w Radzie Rodziców Szkoły. 
4. Na  każdym poziomie nauczania tworzy się Oddziałowe Rady Rodziców 

5. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: - prezydium (zarząd) Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący 

pracami Rady Rodziców - komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców. 
6. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku szkolnym. 

7. Prezydium Rady Rodziców składa się z, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika. Prezydium dokonuje 

swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu. 
8. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.  

9. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku jej kadencji. 

10. Członkowie Klasowych Rad Rodziców (i jednocześnie Rady Szkoły) z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły Szkołę 
w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych. 

 

 

§ 3 

 
1. Wybory do Rady Rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. 

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą 

wyrazić ustne lub pisemne (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie. 
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus 1 głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.  

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. 
6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady. 

 

1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów jak: 
2) komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza, 

3) sprawozdanie ustępującego organu z działalności, 

4) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielanie) absolutorium ustępującemu organowi, 
5) informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły, 

6) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły 

7) plenarna dyskusja programowa, 
8) uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców, 

9) wybory nowych organów Rady Rodziców: 

 

 ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania, 

 przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów, 

 głosowanie,  

 ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej,  

 
10) wolne głosy i wnioski. 

 
7. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w    ust. 6, z tym, że opuszcza się w nim punkty 

dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne. 

 

§ 4 

 
 

1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w 
szczególności: 

 

1) w sprawie utworzenia Rady Szkoły  



2) w sprawach określonych w Statucie.  

 
2. Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na: 

 
1) współuczestniczeniu w opracowaniu Programu wychowawczego  

2) udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

3) działaniu na rzecz stałej poprawy bazy, 
4) pozyskiwaniu środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły 

5) współdecydowaniu o formach pomocy dzieciom. 

  

 

§ 5 

 
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jego prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców z przynajmniej 

2 klas, na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły - złożony do prezydium Rady Rodziców. 

3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku szkolnego. Na posiedzenia prezydium zaprasza się Dyrektora 
Szkoły, przewodniczącego Rady Zespołu lub inne osoby. 

4. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz 

prezydium. 
5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może 

zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców Klasy- Ustalenia i wnioski komisji 

rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną. 
6. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań danej klasy 

nie może być jednak mniejsza 0d liczby tzw. "wywiadówek szkolnych" . 

 

 

§ 6 

 
 

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:  
 

1) Z dobrowolnych składek rodziców,  

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady Rodziców, 
3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły. 

 

2. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycję 
wysokości składki przedstawia dla całej Szkoły prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu 

zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców. 

3. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Klasowa Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko 
na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie 

zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.  Obniżka składki lub zwolnienie z jej 

wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia.  Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy. 

 

 

 
Przyjęto uchwałą Rady  Rodziców  dnia 25.01.2010r 

 


