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I.   ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

 

§ l 

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem reprezentującym rodziców uczniów 

klas I – VI i oddziałów przedszkolnych współpracujących z dyrekcją Szkoły Podstawowej 

nr 46 w Łodzi, Radą Pedagogiczną, organizacjami młodzieżowymi działającymi w Szkole, 

organizacjami społecznymi zrzeszającymi uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły. 

 

§ 2 

Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Szkoły, w którym mieści się siedziba Rady 

Rodziców. 

 

§ 3 

1. Rada Rodziców wspomaga działanie Szkoły i oddziału przedszkolnego w zakresie 

doskonalenia organizacji pracy, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy 

warunków technicznych i wyposażenia Szkoły, pomocy materialnej dla uczniów 

w szczególnie trudnych warunkach bytowych. 

 

2. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów Szkoły, jest ich 

reprezentantem wobec dyrekcji Szkoły, prezentuje opinie rodziców związane z pracą 

Szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, 

wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej Szkole. 

 

§ 4 

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonych przez ogólne zebranie 

delegatów rad klasowych zwanych "Trójkami Klasowymi" rocznych planów: pracy 

i finansowego. 

 

§ 5 

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:  

1. Współdziałanie w programowaniu pracy Szkoły. 

2. Pomoc dyrekcji Szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły. 

3. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenia kultury pedagogicznej 

w rodzinie, Szkole i środowisku. 

4. Udzielenie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w Szkole w tym 

samorządu uczniowskiego. 

5. Podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie dodatkowych środków. 

6. Finansowych dla Szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów 

pracy współpracujących ze Szkołą i Radą Rodziców.   



II.   ORGANIZACJA I ZADANIA DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

 

§ 6 

1. Radę Rodziców tworzą rodzice wybrani przez „Trójki Klasowe”. Jest to najwyższy organ 

przedstawicielski rodziców, 

2. Rada Rodziców może zgłosić do udziału w swoich pracach także inne osoby. 

3. W posiedzeniu Rady Rodzicow oraz jej organów i władz udział bierze Dyrektor Szkoły 

lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Przy podejmowaniu 

uchwał głos Dyrektora Szkoły oraz innych osob zaproszonych do współpracy, jest głosem 

doradczym. 

§ 7 

1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 

Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy zapewnieniu 

uczestnictwa w głosowaniu więcej niż połowy członków Rady Rodziców. 

2. Na wniosek Rady głosowanie może być tajne. 

 

§ 8 

Ustalenia §7 dotyczące formy głosowania odnoszą się także do organów Rady Rodziców. 

 

§ 9 

W wypadku podjęcia uchwały przez Radę Rodziców o treści sprzecznej z prawem 

lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie siedmiu 

dni uzgodnić z prezydium Rady Rodziców. 

 

§ 10 

1. Rada klasowa w liczbie 3 osób jest wybrana przez ogólne zabranie rodziców danej klasy. 

2. W posiedzeniu Trójki Klasowej bierze udział wychowawca klasy. 

3. W wypadku rezygnacji przedstawiciela rodziców danej klasy nowy członek "Trójki 

Klasowej" wchodzi tym samym w skład Rady Rodziców. 

 

§ 11 

1. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 3 lata. 

2. W przypadku odejścia przedstawicieli rodziców klas szóstych skład prezydium może być 

uzupełniony o przedstawicieli rodziców innych klas. 

3. W przypadku rezygnacji rodzica z klasy młodszej skład uzupełniony jest przez rodzica 

tego samego pionu klasowego. 

 

III.   ORGANA RADY RODZICÓW – SPOSÓB ICH WYŁANIANIA I ZAKRES 

KOMPETENCJI 

 

§ 12 

1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera: 

a) prezydium Rady Rodziców – od 5 do 10 osób 

b) komisję rewizyjną – 3 osoby 

2. Prezydium powołuje komisje w zależności od potrzeb. 

3. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej jeden raz w roku szkolnym 

i są zwoływane przez Prezydium Rady Rodziców. Z uwagi na potrzeby szkoły w celu 

podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania decyzji zebrania Rady Rodziców mogą 

być zwoływane częściej oraz także na wniosek Dyrektora Szkoły. 

 



§ 13 

1. Ustala się skład komisji rewizyjnej w liczbie od dwóch do trzech osób. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

3. Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał, zgodnie z prawem 

gromadzenia wydatkowania funduszów Rady Rodziców. 

4. Komisja rewizyjna przeprowadza nie rzadziej niż raz w semestrze kontrole działalności 

Rady Rodziców i jej organów, a wnioski kontroli przekłada Radzie Rodziców. 

 

 

§ 14 

Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców i jej prezydium oraz 

reprezentuje Radę Rodziców przed dyrekcją Szkoły oraz na zewnątrz Szkoły. 

 

§ 15 

1. Prezydium Rady Rodziców wybiera swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza, skarbnika, skład osobowy komisji o ile są powołane. 

2. W zależności od potrzeb członkami komisji mogą być rodzice spoza Prezydium Rady 

Rodziców. 

3. Prezydium odbywa swoje posiedzenie co najmniej jeden  raz w roku.  

4. Uchwały prezydium Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców  

5. Prezydium Rady Rodziców składa sprawozdania Radzie Rodziców z działalności za dany 

okres, przedkłada do zatwierdzenia plan pracy i plan finansowy. Rada Rodziców opiniuje 

przedłożone sprawozdanie. 

6. Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania: 

- przygotowuje do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez zebranie Rady Rodziców projektu 

planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego, 

- zwołuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zebrania Rady Rodziców ustalając 

termin i porządek zebrania, 

- podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji Rady Rodziców 

w okresie między zebraniami, 

- podejmuje działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

Szkoły na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

- współpracuje z dyrekcją Szkoły oraz samorządem uczniowskim, prezentuje opinię 

rodziców, angażuje rodziców w realizację programu nauczania, wychowania i opieki. 

 

§ 16 

Rada Rodziców ma prawo występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

 

IV.    FUNDUSZE  RADY  RODZICÓW 

 

§ 17 

1. Rada Rodziców posiada własne konto, na którym gromadzi pieniądze. Fundusze Rady 

Rodziców mogą być przeznaczone na poprawę bazy materialnej Szkoły, mogą służyć 

wspomaganiu procesu dydaktycznego i wychowawczego. 

2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Wysokość 

składek ustala Rada Rodziców na wniosek Prezydium Rady rodziców. Fundusze Rady 

Rodziców mogą pochodzić także z działalności gospodarczej i wpływów od instytucji 

i przedsiębiorstw i osób fizycznych. 

 



 

 

 

§ 18 

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym planie finansowym. 

2. Odstępstwa od zatwierdzenia planu finansowego mogą być dokonane przez Prezydium 

Rady Rodziców. 

3. O dokonanych w/w zmianach Prezydium informuje Radę Rodziców na najbliższym 

zebraniu Rady. 

4. Rada Rodziców udziela pełnomocnictw przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu 

do dysponowania funduszami, w tym również zgromadzonymi w banku. 

 

§ 19 

1. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach 

ustalonych przez ministra finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi. 

2. Prezydium Rady Rodziców może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania funduszami 

Rady Rodziców (w tym również zgromadzonymi w banku)  Dyrektorowi Szkoły 

i księgowej Rady Rodziców. 

3. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź pisemnego 

oświadczenia dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup 

ze strony przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły. 

4. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane 

przez skarbnika Rady Rodzicow (i przewodniczącego pod względem merytorycznym) 

i Dyrektora pod względem formalnym. 

 

§ 20 

Zasady wynagrodzenia i jego wysokość dla pracowników Szkoły prowadzących sprawy 

finansowe Rady Rodziców ustala Prezydium Rady Rodziców. 

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w Łodzi dnia 12 września 2007r. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin zatwierdza Rada Rodziców. 

2. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie po zatwierdzenie przez Radę Rodziców. 

3. Rada Rodziców używa stempla podłużnego z napisem:  

Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 46  

w Łodzi, ul. Żwirki 11/13  

tel.  637- 77- 32 

 

 


