
REGULAMIN  RADY  RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Kunowie 

  

  

§ 1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

W oparciu o art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – ze zmianami w Szkole Podstawowej im.Edmunda 

Bojanowskiego działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

Siedzibą Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie 

ul. Szkolna 5.Rada Rodziców pracuje w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności, 

który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

  

  §2 

 PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁAŃ 

  
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców Szkoły Podstawowej 

im.E.Bojanowskiego w Kunowie współdziałającą z 

1) dyrektorem szkoły, 

2)  Radą Pedagogiczną, 

3)  Samorządem Uczniowskim,  

4) organizacjami społecznymi działającymi w szkole 

 

  §3 

 ZADANIA RADY RODZICÓW 
 

2. Prezentowanie opinii rodziców we wszystkich sprawach szkoły 

3. Współudział w programowaniu pracy szkoły, a także w planowaniu wydatków.  

4. Pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

5. Udzielanie pomocy i wspierania wszystkich organizacji społecznych w szkole oraz 

samorządu uczniowskiego. 

6. Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków 

finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej do zakładów 

pracy 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. 

8. Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły.  

9. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

oraz programu profilaktyki.  

10. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 

11. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 



  §4 

 SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA PIERWSZYCH 

WYBORÓW 

 

1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im.E.Bojanowskiego w Kunowie wybierają 

swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący: 

 

1) w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły zwoływane są we wrześniu  

pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów, 

2) na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe 

składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału, 

3) w wyborach, o których mowa , jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic 

4) wychowawca przewodniczy wyborom rady oddziałowej do chwili wybrania 

przez ogół rodziców klasy ze swego grona dwóch członków komisji wyborczej, 

którzy przeprowadzą wybory. Członkiem komisji nie może być osoba 

kandydująca do rady oddziałowej. 

5) Do zadań komisji należy: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej, 

b) przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania, 

c) nadzorowanie przebiegu głosowania, 

d) obliczenie głosów, 

e) ogłoszenie wyników głosowania. 

6) Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na 

pierwsze zebranie.  

7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być 

mniejsza niż trzech.  

8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.  

9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.  

10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i 

imiona kandydatów.  

11) Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, 

na których głosuje. 

12) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał 

znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje. 

13) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, 

którzy uzyskali największe liczby głosów.  

2. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z 

nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne 

tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu. 

3. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez 

jednego z członków komisji wyborczej, a podpisany przez jej pełny skład. 

4. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego 

rady oddziałowej. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym 

wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują 

wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazuj za pośrednictwem wychowawcy 

klasy Dyrektorowi Szkoły.  

 



5. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do końca 

października. 

6. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do 

chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona 

przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.  

 

 

 §  5 

 FUNDUSZE  RADY  RODZICÓW 
1. Rada gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności na opiekę nad dziećmi 

i młodzieżą oraz na wychowawczą działalność szkoły. 

2. Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala zebranie rady rodziców. 

3. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków rady odbywa się na zasadach 

ustalonych przez ministra finansów. 

4. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia o 

dokonaniu zakupu (za zgodą przewodniczącego rady). 

 

 

 §  6 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie uchwały rady Rodziców  

2. Rada rodziców używa stempla podłużnego z napisem: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im.Edmunda Bojanowskiego w Kunowie. 

3. Regulamin obowiązuje z dniem 1 września 2007 r.  
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