
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Niniejszy Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego  

w Bieruniu określa w szczególności cele, zadania, kompetencje i zasady działania Rady 

Rodziców, wewnętrzną strukturę, tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów 

do Rad Oddziałowych, Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej 

a także zasady gromadzenia i gospodarowania środkami finansowymi. 

2. Ilekroć w Regulaminie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego  

w Bieruniu jest mowa o:  

a. Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej  

nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

b. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Orła Białego  

w Bieruniu, zlokalizowaną w dwóch budynkach: 

 budynek główny - ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń, 

 II budynek - ul. Warszawska 294, 43-155 Bieruń. 

c. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego  

w Bieruniu, 

d. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła 

Białego w Bieruniu, 

e. Radzie Oddziałowej - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów danej klasy, 

f. Zebraniu Oddziałowym - należy przez to rozumieć zebranie rodziców/ opiekunów 

prawnych uczniów klasy, 

g. Przewodniczącym, I Wiceprzewodniczącym, II Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, 

Skarbniku, Zastępcy Skarbnika - należy przez to rozumieć odpowiednio 

Przewodniczącego, I Wiceprzewodniczącego, II Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, 

Skarbnika i Zastępcę Skarbnika Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła 

Białego w Bieruniu, 

h. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

i. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

j. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

k. Nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego, 

l. Organ prowadzący - Gmina Bieruń, 

m. Nadzór pedagogiczny - Śląski Kurator Oświaty. 

 

 

§ 2 

 

1. Rada Rodziców jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. 



2. Rada Oddziałowa stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej 

klasy. 

3. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim, organem prowadzącym Szkołę oraz organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny w realizacji misji i zadań Szkoły. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Rady Rodziców 

 

§ 3 

 

1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów 

Szkoły poprzez podejmowanie działań, wynikających z prawa oświatowego, Statutu, 

niniejszego Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących oraz wspieranie 

Dyrektora, nauczycieli w pracy na rzecz dobra uczniów. 

2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz 

rozwoju Szkoły i jej uczniów, 

b. 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, 

c. formułowanie opinii i wniosków w sprawach przewidzianych przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w tym prawem oświatowym oraz Statutu, 

d. gromadzenie środków finansowych niezbędnych dla wspierania działalności statutowej 

Szkoły, 

e. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, 

f. wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, 

g. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia 

jakości jej pracy, 

h. współpraca z organizacjami społecznymi współpracującymi ze Szkołą. 

 

Rozdział III 

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 4 

 

1. Kompetencje Rady określają w szczególności zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz zapisy Statutu Szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

a. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do nauczycieli, 

Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego  

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą, 

b. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

c. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

i wychowania, 

d. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora, 

e. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub 

inną organizację, w szczególności organizację harcerską, 



f. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział  

w określeniu wzoru tego stroju, 

g. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez 

nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego  

i dyplomowanego,  

h. wybór przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora, 

i. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli, 

j. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły, 

k. udział w ustalaniu szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży lub 

stosowania w ramach żywienia zbiorowego, 

l. uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców i jego zmian, 

m. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po zbadaniu 

sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej 

sprawie, 

n. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły, 

o. opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania, 

p. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

q. opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, 

r. ustalenie toku postępowania w przypadku zaistnienia wypadku osób pozostających 

pod opieką Szkoły, 

s. wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa oraz w Statucie. 

 

§ 5 

 

1. Rada Rodziców na stronie internetowej Szkoły prowadzi publikacje istotnych dla niej 

informacji i ogłasza komunikaty po uprzednim uzgodnieniu treści z Dyrektorem Szkoły. 

2. Obsługę techniczną prowadzi osoba upoważniona. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 6 

 

1. Członkostwo w Radzie Oddziałowej i Radzie Rodziców przeznaczone jest wyłącznie dla 

rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły. Z chwilą zaprzestania uczęszczania 

dziecka do szkoły rodzic/ opiekun prawny przestaje być członkiem Rad, o których mowa 

w zdaniu poprzednim. 

2. Członkowie Rady Oddziałowej i Rady Rodziców wybierani są na roczną kadencję.  



3. Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego uchwala Regulamin 

swojej działalności. 

4. Każdy rodzic/opiekun prawny reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania  

i kandydowania.  

5. Dowolny rodzic/ opiekun prawny ucznia może być członkiem Rady Oddziałowej i Rady 

Rodziców dowolną liczbę kadencji. 

6. Mandat członka Rady Oddziałowej i Rady Rodziców wygasa w przypadku: 

a. śmierci, 

b. przeniesienia dziecka do innej Szkoły, 

c. złożenia rezygnacji, 

d. odwołania. 

7. Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego Zebrania 

Oddziałowego w przypadku złożenia rezygnacji lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców 

uczniów klasy, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym,  

z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy 

rodziców uprawnionych do głosowania. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Oddziałowej i Rady Rodziców 

przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w niniejszym Regulaminie na 

pierwszym Zebraniu Oddziałowym. 

 

§ 7 

 

1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

i opiekunów prawnych w danym roku szkolnym. 

2. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub jeden prawny opiekun. 

3. Zebranie Oddziałowe, na którym przeprowadza się wybory prowadzi jeden z rodziców/ 

opiekunów prawnych wybrany na przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym. 

4. Zebranie Oddziałowe wybiera spośród siebie corocznie, w tajnych wyborach,  

z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Oddziałową, składającą się, z co najmniej  

3 osób. Kandydat winien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Zebranie Oddziałowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Oddziałowej wybiera,  

w tajnych wyborach Przewodniczącego Rady Oddziałowej z osób, które weszły w skład 

Rady Oddziałowej. 

6. Kandydatów do Rady Oddziałowej zgłaszają ustnie rodzice uczestniczący w Zebraniu 

Oddziałowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Oddziałowym 

należy dołączyć jej pisemną zgodę. 

7. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Oddziałowe wybiera w głosowaniu jawnym, co 

najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład, której nie mogą wchodzić osoby 

kandydujące do Rady Oddziałowej. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania 

Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem 

zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych 

kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów. 

8. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy. 

9. Protokół sporządzany jest, w co najmniej, dwóch egzemplarzach. 

10. Protokół z przebiegu głosowania zawiera: 

a. liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

b. liczbę oddanych kart do głosowania, 

c. liczbę kart ważnych, 

d. liczę kart nieważnych, 



e. punktację poszczególnych kandydatów, 

f. nazwiska osób, które wygrały wybory, nazwisko Przewodniczącego, 

g. podpisy Komisji Skrutacyjnej. 

11. Dokumentacja z wyborów ostatecznie trafia do Dyrektora Szkoły. 

12. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do 

głosowania głosujący wskazał nie więcej niż jednego kandydata. Wskazania kandydata 

dokonuje się poprzez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata. 

13. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw, poczynienie dopisków 

poza kratką nie wpływa na ważność głosu. 

14. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

15. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do koperty. 

16. Porządku podczas głosowania pilnuje Komisja Skrutacyjna. 

17. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, którzy są ostatni (uzyskali najmniejszą 

liczbę głosów), co uniemożliwia wyboru pełnego składu Rady Oddziałowej uzyskało tę 

samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.  

18. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie 

rozstrzyga Zebranie Oddziałowe. 

19. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych 

wskazanym przez Zebranie Oddziałowe.  

 

§ 8 

 

1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec nauczycieli, Dyrektora 

i innych organów Szkoły. 

2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności: 

a. realizowanie celów i zamierzeń Rady Rodziców oraz jej Prezydium w danej klasie, 

b. prezentowanie opinii i wniosków,w tym dotyczących organizacji pracy Szkoły oraz 

oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, formułowanych przez rodziców uczniów klasy 

wobec Rady Rodziców, Prezydium, Dyrektora i nauczycieli, 

c. informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady Rodziców i Prezydium,  

a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej, 

d. zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy 

lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności 

rodziców, 

e. wspieranie wychowawców klas w realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy. 

3. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

wyznaczony Członek Rady Oddziałowej. 

 

 

§ 9 

 

1. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium. 

2. Prezydium składa się z 7 – 9 osób. 

3. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu 

tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych: 

a. Prezydium, 

b. Komisję Rewizyjną. 

2. W skład Prezydium, którego liczebność Rada Rodziców określa w uchwale, wchodzą: 

a. Przewodniczący, 



b. I Wiceprzewodniczący, 

c. II Wiceprzewodniczący, 

d. Sekretarz, 

e. Skarbnik, 

f. Zastępca Skarbnika, 

g. 1 - 3 Członków. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada Rodziców określa w uchwale, 

wchodzą: 

a. Przewodniczący, 

b. Sekretarz, 

c. 1 - 3 Członków. 

 

§ 10 

 

1. Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.Wybór 

następuje zwykłą większością głosów. 

2. Wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rady 

Rodziców w danym roku szkolnym. 

3. Wyboru członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się  spośród osób 

wchodzących w skład wszystkich Rad Oddziałowych. 

4. Wybory członków Prezydium przeprowadza się, jako pierwsze, zaś wybory członków 

Komisji Rewizyjnej, jako następne. 

5. Walne Zebranie Rady Rodziców, na którym przeprowadza się wybory prowadzi jeden  

z rodziców/opiekunów prawnych wybrany na przewodniczącego zebrania w głosowaniu 

jawnym. 

6. Walne Zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie corocznie, w tajnych wyborach,  

z nieograniczonej liczby kandydatów Prezydium i Komisję Rewizyjną. Kandydat winien 

wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Kandydatów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszają ustnie rodzice uczestniczący  

w Walnym Zebraniu Rady Rodziców. Nie wolno zgłosić kandydatury osoby nieobecnej. 

8. Dla przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie Rady Rodziców wybiera w głosowaniu 

jawnym, co najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład, której nie mogą wchodzić 

osoby kandydujące do Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna wybiera 

spośród siebie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W celu przeprowadzenia tajnego 

głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom, z 

zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na 

poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania  

i ogłasza wyniki wyborów. 

9. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy. 

10. Protokół sporządzany jest w co najmniej dwóch egzemplarzach. 

11. Protokół z przebiegu głosowania zawiera: 

a. liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

b. liczbę oddanych kart do głosowania, 

c. liczbę kart ważnych, 

d. liczę kart nieważnych, 

e. punktację poszczególnych kandydatów, 

f. nazwiska osób, które wygrały wybory, 

g. podpisy Komisji Skrutacyjnej. 

12. Dokumentacja z wyborów ostatecznie trafia do Dyrektora Szkoły. 



13. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do 

głosowania głosujący wskazał nie więcej niż jednego kandydata. Wskazania kandydata 

dokonuje się poprzez postawienie znaku X obok nazwiska kandydata. 

14. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw, poczynienie dopisków 

poza kratką nie wpływa na ważność głosu. 

15. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

16. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny. 

17. Porządku podczas głosowania pilnuje Komisja Skrutacyjna. 

18. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, którzy są ostatni (uzyskali najmniejszą 

liczbę głosów), co uniemożliwia wyboru pełnego składu Prezydium i Komisji Rewizyjnej 

uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych 

kandydatów.  

19. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie 

rozstrzyga Walne Zebranie Rady Rodziców. 

 

§ 11 

 

1. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: 

a. Przewodniczącego, 

b. I Wiceprzewodniczącego, 

c. II Wiceprzewodniczącego, 

d. Sekretarza, 

d. Skarbnika, 

e. Zastępcę Skarbnika. 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: 

a. Przewodniczącego, 

b. Sekretarza. 

3. Poszczególni członkowie Prezydium jak i całe Prezydium może być odwołane, w każdym 

czasie przez Radę Rodziców. większością bezwzględną, na wniosek co najmniej ¼ 

członków Rady Rodziców. 

4. Poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej jak i cała Komisja Rewizyjna może być 

odwołana, w każdym czasie przez Radę Rodziców. większością bezwzględną, na wniosek 

co najmniej ¼ członków Rady Rodziców. 

5. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

I Wiceprzewodniczący. 

6. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek 

Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory 

uzupełniające na zwolnione miejsce. 

8. Zadaniem Sekretarza jest prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców. 

9. Zadaniem Skarbnika jest: 

a. prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Rady Rodziców, 

b. prowadzenie całokształtu działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców, 

c. akceptowanie i zatwierdzanie do realizacji dokumentów finansowych przedkładanych 

Radzie Rodziców.  

 

§ 12 

 

1. Prezydium może wykonywać wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy 

jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w § 4 ust. 2 lit. b, c d, f,  



 

2. Do podstawowych zadań Prezydium należy w szczególności: 

a. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym 

gospodarką finansową Rady Rodziców, 

b. realizacja preliminarza Rady Rodziców, 

c. wykonywanie uchwał Rady Rodziców, 

d. koordynowanie prac Rad Oddziałowych, 

e. reprezentowanie Rady Rodziców, 

f. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę Rodziców. 

3. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec 

nauczycieli, Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz. 

4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj 

Członkowie Prezydium. 

 

§ 13 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności finansowej Prezydium 

pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, 

b. przedstawianie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających  

z przeprowadzonych kontroli, 

c. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców, 

d. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców, Dyrektora, 

lub co najmniej ¼ członków Rady Rodziców wraz z podaniem uzasadnienia. 

3. Komisja Rewizyjna może działać poprzez zespoły kontrolne, w składzie, co najmniej trzech 

osób, powoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

4. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od Członków Prezydium i osób 

zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady Rodziców składania pisemnych 

bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani 

udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. 

5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje 

Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie Rodziców wymaga zatwierdzenia 

przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, 

Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady Rodziców z wnioskiem o podjęcie 

odpowiednich działań nadzorczych. 

 

§ 14 

 

1. Rada Rodziców, Komisja Rewizyjna, Prezydium dokumentują swoje zebrania  

i podejmowane podczas zebrań czynności, w formie protokołu. 

2. Protokoły oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący. 

3. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców uczniów Szkoły pisemne 

sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych 

Komisji Rewizyjnej. 

4. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych przechowywana jest w 

sekretariacie Szkoły. 

 

§ 15 

 



1. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest Walne Zebranie Rady Rodziców, składające się  

z przedstawicieli Rad Oddziałowych. 

2. Rada Rodziców działa poprzez Walne Zebrania Rady Rodziców oraz organy wewnętrzne, 

zgodnie z ich kompetencjami. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania Rady Rodziców odbywają się, co najmniej dwa razy  

w roku szkolnym. Walne Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący z własnej 

inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora, organu 

prowadzącego, organu nadzorującego, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy 

Przewodniczący lub Dyrektor Szkoły nie później niż do końca września każdego roku. 

4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Rady Rodziców zawiadamia się członków Rady 

Rodziców, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. W szczególnych 

przypadkach termin powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec 

skróceniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Rady 

Rodziców po zawiadomieniu członków Rady Rodziców najpóźniej na dwa dni przed 

terminem zebrania.W szczególnych przypadkach termin powiadomienia, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu. 

6. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych określają te 

organy. 

7. Posiedzenie Rady Rodziców odbywa się bez względu na liczbę obecnych. 

8. Uchwały Rady Rodziców, Prezydium, Komisji Rewizyjneji Rad Oddziałowych 

podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 

9. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu 

jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 

10. Uchwały nie mogą naruszać kompetencji innych organów. 

11. Zebrania Rady Rodziców, Prezydium, Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Rady 

Oddziałowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji. 

12. W zebraniach Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział,  

z głosem doradczym, zaproszone osoby. 

13. W zebraniu Rady Rodziców zwołanej na wniosek Dyrektora uczestniczy Dyrektor. 

14. Walne Zebranie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania 

decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1. oraz 

w sprawie zmiany niniejszego Regulaminu. 

15. Walne Zebranie Rady Rodziców w formie uchwały wybiera osoby upoważnione do 

dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców. 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 

§ 16 

 

1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są: 

a. dobrowolne składki rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły, 

b. darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych, 

c. dotacje, 



d. dochody z innych źródeł. 

2. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów, organizacji mają być wydatkowane 

zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich 

wydatkowania decyzje podejmuje Prezydium. 

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów 

statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie 

realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i opieki nad uczniami. 

4. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane w szczególności na: 

a. wspieranie celów statutowych szkoły, 

b. udzielanie pomocy materialnej, 

c. dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, 

d. dofinansowanie kosztów udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych, 

e. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów i imprez 

sportowych, 

f. dofinansowanie do kółek zainteresowań, 

g. poprawę bazy materialnej szkoły, pomocy dydaktycznych, 

h. drobne remonty, 

i. dofinansowanie wycieczek szkolnych, 

j. finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów, 

k. udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych, 

l. inne cele Rady Rodziców. 

5. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 

a. Dyrektor, 

b. Rada Pedagogiczna, 

c. Wychowawcy klas, 

d. Nauczyciele, 

e. Rady Oddziałowe, 

f. Samorząd Uczniowski. 

6. O przyznaniu środków z funduszu Rady Rodziców decyduje Prezydium. 

7. Wysokość składki rocznej w każdym roku szkolnym ustala Rada Rodziców w uchwale. 

Uchwała w sprawie składek może przewidywać zwolnienia z opłacania składek, jak 

również możliwość jej opłacenia w ratach. 

8. Rodzice mogą wpłacać wyższą składkę niż ustalona w uchwale. 

9. Pieniądze wpływające na fundusz Rady Rodziców są gromadzone w banku na rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowym  Rady Rodziców Szkoły. 

10. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

§ 17 

 

1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz.  

W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte  

w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 

2. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego 

gospodarowania środkami finansowymi. 

3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące 

finansów publicznych. 



 

Rozdział VI 

Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe 

 

§ 18 

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze 

uchwały, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz podjętymi uchwałami. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 19 

 

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

 

§ 20 

 

Traci moc dotychczasowy Regulamin. 

 

§ 21 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Nr 1/2019/2020/10.09.2019 r. Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. 

§ 22 

 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu”. 

 

 

Bieruń, dnia 10 września 2019 r. 

 

 

      ...................................................................... 

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady) 

 
 

 

 

Podstawa prawna: art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  

Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu 

 

 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

(WYBORY DO RAD ODDZIAŁOWYCH) 

 

1. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

2. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

3. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

4. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

5. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

6. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

7. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

8. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

9. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

10. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr2 do Regulaminu  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  

Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu 

 

 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

(WYBORY DO PREZYDIUM/KOMISJI REWIZYJNEJ) 

 

1. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

2. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

3. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

4. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

5. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

6. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

7. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

8. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

9. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

10. ……………………………………………………. 

/Imię i nazwisko kandydata/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


