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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława 

Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu 
 

Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. i art.4 ustawy 

nowelizującej  z dnia 11 kwietnia 2007r  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007r. Nr 80, poz.542.),  Statutu 

Szkoły wprowadza się uchwalą Rady Rodziców z dnia 17.09.2020r. niniejszy Regulamin 

 

Rozdział I. Nazwa organu szkoły. 
1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 

9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego 
„Jędrusia” w Mielcu (zwana dalej Radą Rodziców). 

 

2. W szkole działają również Oddziałowe Rady Rodziców. 

 

Rozdział II. Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców. 
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 

szkoły. 

 

2. Do zadań Rady Rodziców należy: 

a) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, 

b) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 

c) zapewnienie rodzicom we współpracy z innymi organami szkoły 

rzeczywistego wpływu na działalność szkoły. 

 

3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem rozdz. II ust. 4, należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) 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, 

c) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły, 

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną sprawie programu, o którym 

mowa w rozdz. II ust 3a lub 3b, program ten ustala dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 

przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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5. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 

6. Gromadzenie funduszy  niezbędnych dla wspierania działalności szkoły należy do 

Komitetów Rodzicielskich poszczególnych klas. Fundusze można wpłacać 

bezpośrednio na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły. 

 

Rozdział III. Skład Rady Rodziców. 
 

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

 

2. Rada Rodziców na pierwszym spotkaniu ze swojego grona w glosowaniu jawnym 

wybiera przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.  

 

3. Komitet Rodzicielski danej klasy składa się z przynajmniej trzech osób 

wybranych w jawnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców danego 

oddziału. 

 

4. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo 

sekretarz organu lub jego przewodniczący. 

 

5. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej 

połowy regulaminowego składu danego organu. 

 

6. Uchwały są protokołowane w Księdze Protokołów Rady Rodziców szkoły.  

Komitety Rodzicielskie decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.  

Za Księgę Protokołów Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada 

sekretarz Rady Rodziców. 

 

Rozdział IV. Wybory do Rady Rodziców oraz do Komitetów Rodzicielskich. 
 

1. Wybory do Rady Rodziców są tajne i przeprowadza się je na pierwszym zebraniu 

rodziców, w każdym roku szkolnym.  

 

2. Wybory do Komitetów Rodzicielskich są jawne i przeprowadza się je na 

pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.  

 

3. W wyborach, o których mowa w rozdz. IV ust. 1 i 2, jednego ucznia reprezentuje 

jeden rodzic. 

 

4. Zgłoszeni kandydaci do danego organu muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli 

nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie. 

 

5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskają 50% oraz jeden głos uczestników 

prawomocnego zebrania rodziców. 
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6. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym 

swoim posiedzeniu. 

 

7. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez przewodniczącego co 

najmniej  dwa razy w ciągu roku. 

 

8. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być także zwoływane w każdym czasie, 

na wniosek Rad Oddziałowych z co najmniej dwóch klas, na wniosek Dyrektora 

Szkoły lub Rady Pedagogicznej – złożony do przewodniczącego Rady Rodziców. 

 
Rozdział V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 
 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł: 

a) ze składek rodziców, 

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji lub fundacji, do których zwróci się Rada 

Rodziców lub Oddziałowa Rada Rodziców, 

c) z imprez organizowanych przez Radę Rodziców lub Oddziałową Radę 

Rodziców. 

 

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

plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia 

Radzie Prezydium Rady.  W wyniku glosowania jawnego wybierana jest kwota, 

która ma poparcie większości członków Rady. Ustalona wysokość składki 

podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego rodzica. 

 

3. Rada Rodziców może wydatkować zgromadzone środki finansowe na 

następujące cele: 

a) organizowanie imprez szkolnych dla uczniów (choinka, dyskoteki, Dzień 

Dziecka itp.), 

b) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, 

c) nagrody dla wyróżniających się w nauce uczniów, klas, zespołów 

artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów zajmujących znaczące 

miejsca w konkursach szkolnych 

d) finansowanie  kosztów dowozu  uczniów biorących udział w konkursach, 

ważnych imprezach pozaszkolnych 

e) dofinansowanie klasom wycieczek szkolnych, zielonych szkół, obozów w 

wysokości 40% od wpłaconej kwoty na Radę Rodziców przez klasę ubiegającą 

się o dofinansowanie 

f) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego dla poprawy 

bazy dydaktycznej i wyposażenia szkoły. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe. 
 

1. Rada Rodziców posługuje się swoją pieczątką, która jest podłużna o treści:  

                   Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej Nr 9 w Mielcu. 
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2. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich 

obowiązków będą odwołani przed upływem kadencji przez pozostałych 

członków Rady Rodziców większością głosów (50% plus jeden głos). 

 
3. Dyrektor szkoły może wnioskować o rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców 

przed upływem jej kadencji poprzez poddanie pod głosowanie wniosku członkom 

Rady Rodziców, w wyniku uzyskania większości głosów pozytywnych (50% plus 

jeden głos) odwołuje Radę, a następnie ogłasza nowe wybory. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia  

 

 

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców na plenarnym posiedzeniu w dniu  

17 września 2020r. 

 

 

 

 

 Dyrektor Szkoły                                                        Przewodniczący Rady Rodziców 

         / - /                                                                                                 / - / 

   Jacek Mleczko                                                                            Janusz Kierys 


