
 

 Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im Mikołaja Kopernika w składzie: 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Kusiak (z kl. 1 b) 

Wiceprzewodnicząca - Renata Pietrzak (z kl. 8 d) 

Sekretarz - Aleksandra Chęcińska-Szymańska (z kl. 3 c) 

Skarbnik - Natalia Kalinowska-Bąkiewicz (z kl. 4 c) 

Członek - Anna Fortas (z kl. 5 b) 
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Podstawa prawna  
1. Art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r.  
– Prawo oświatowe (t. j.2021 r., poz. 1082) 

2.Rozporządzenie Ministra  
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 
poz. 1603)      

Metryczka dokumentu  

  

  

  

  

Regulamin Rady Rodziców 
działającej przy Szkole  

Podstawowej nr 16 
im. Mikołaja 

Kopernika  

w Płocku   

Data przedstawienia RR - 15.09.2021 r.  
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Rozdział I  

Postanowienia ogólne  
§ 1.  

Niniejszy Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j.2021 r., poz. 1082).  

§ 2. Regulamin 

określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.  

§ 3.  

Rada Rodziców działa na terenie szkoły, ale może również podejmować działania w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w czasie 

realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.  

§ 4.  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1. Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku.  

2. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku.  

3. Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku.  

Rozdział II 

Cele i zadania Rady Rodziców  
   § 5.    

1. Celem Rady Rodziców jest:  

1) reprezentowanie ogółu rodziców,  

2) organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją i radą pedagogiczną szkoły, Samorządem Uczniowskim, 3) wspieranie 

statutowej działalności szkoły i udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni 

od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczoprofilaktycznego, 
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program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą; Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,  

4) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.  

3. Rada Rodziców może ustanawiać dyplomy, wyróżnienia w celu przyznania ich osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów 

Rady Rodziców.  

4. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności.  

5. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

6. Rada Rodziców w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez dyrektora szkoły o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego 

nauczyciela wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego. Brak 

opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.  

7. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju i w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.  

8. Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły.  

9. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie do szkoły eksperymentu pedagogicznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania.  

10. . Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

11. Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.  

12. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.  

13. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, tj. do pierwszego zebrania w danym roku 

szkolnym.  
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Rozdział III  

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców  
§ 6.  

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców szkoły jest zebranie rodziców oddziału.  

2. Zebranie rodziców na pierwszym spotkaniu z wychowawcą w danym roku szkolnym wybiera oddziałową Radę Rodziców (tzw. Trójkę 

Klasową)  składającą się z trojga rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza wychowawca klasy.  

3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden 3 rodzic.  

4. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  

5. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.   

6. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.   

7. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje do sekretariatu szkoły 

w celu przekazania Przewodniczącemu Rady Rodziców.   

8. Oddziałowa Rada Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.  

§ 7.  

1. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza się wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców.  

§ 8.  

1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybiera skład Prezydium Rady Rodziców.   

2. Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka.  

3. Kandydaci do Prezydium Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.   

4. Za wybranych do Prezydium Rady Rodziców uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

5. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze członków Prezydium Rodziców rozstrzyga kolejna 

tura wyborów.   
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Rozdział IV  

Zadania Prezydium Rady Rodziców  
§ 9.  

1. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy:  

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów i zadań Rady Rodziców opisanych w niniejszym Regulaminie,  

2) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców,  

3) koordynowanie działalności oddziałowych Rad Rodziców (Trójek Klasowych), 4) zatwierdzanie preliminarza wydatków Rady Rodziców.  

5) wypracowanie opinii i wniosków w sprawach.  

Rozdział V  

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców  
§ 10.  

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy: 1) 

kierowanie pracami prezydium Rady Rodziców,  

2) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,  

3) decydowanie o wydatkach funduszu Rady Rodziców we współpracy ze Skarbnikiem,  

4) opracowanie planu pracy na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia Prezydium Rady Rodziców, 5) przekazywanie opinii 

i wniosków w sprawach szkoły dyrektorowi i radzie pedagogicznej, 6) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.  

Rozdział VI  

Zadania Sekretarza Rady Rodziców  
§ 11.  

1. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:  

1) przygotowanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium od strony organizacyjnej, 2) protokołowanie obrad Rady Rodziców i Prezydium, 3) 

prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców.  

2. Protokół zebrania Rady Rodziców zawiera: 1) datę zebrania,   
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2) listę osób obecnych podczas zebrania,   

3) przebieg obrad,   

4) streszczenie wystąpień oraz wnioski,   

5) treść podjętych uchwał,   

6) podpisy przewodniczącego i protokolanta (sekretarza),  

7) sporządzany jest w trakcie trwania zebrania i przyjmowany przed jego podpisaniem.  

Rozdział VII  

Zadania Skarbnika Rady Rodziców  
§ 12.  

1. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy:  

1) obsługa finansowo-księgowa Rady Rodziców zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia gospodarki finansowej i 

rachunkowości,  

2) nadzorowanie prawidłowego ewidencjonowania kosztów ponoszonych przez Radę Rodziców.  

Rozdział VIII  

Tryb podejmowania uchwał  
§ 13.  

1. Zebranie Rady Rodziców i  zebranie Prezydium Rady Rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie ich 

właściwości.   

2. Uchwały Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób 

uczestniczących w zebraniu, a w przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.  

3. Uchwały Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym 

formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.  

4. Uchwały są protokołowane, podpisywane przez Przewodniczącego Rady Rodziców i przedstawiane Dyrektorowi szkoły.  
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Rozdział IX 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów  
§ 14.  

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. W posiedzeniu plenarnym uczestniczy Dyrektor 

szkoły lub wskazana przez niego osoba.  

       § 15.  

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w półroczu. Na posiedzenie zapraszany jest Dyrektor szkoły lub wskazana przez 

niego osoba.  

Rozdział X  

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców  
§ 16.  

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł na wspieranie statutowej działalności 

szkoły.  

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego.  

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1, przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego 

rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnieni: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik i 

sekretarz oraz kierownik gospodarczy w Szkole posiadający pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.   

4. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu, uwzględniając wnioski 

członków rady Rodziców zgłoszone na pierwszym zebraniu.   

5. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków w ciągu roku szkolnego na umotywowany wniosek członków Rady 

Rodziców.   

6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.   

7. Obsługę finansowo-księgową środków Rady Rodziców prowadzi Skarbnik Rady Rodziców w ramach pracy własnej i kierownik gospodarczy 

w Szkole posiadający pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.  

8. Dokumenty księgowe muszą być sprawdzone przez Skarbnika przed zaksięgowaniem.  
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Rozdział XI  

Postanowienia końcowe  
§ 17.  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.   
2. Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 19 października 1999 r.  
3. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.   
4. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.   
5. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.  

Regulamin uchwalono na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku w dniu 16 września 2021 r.  

  


