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REGULAMIN RADY RODZICÓW  

I. Postanowienia ogólne i stosowane pojęcia 

1. Szkolna Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi, zwana dalej Radą Rodziców, działa na 

podstawie: 

‒ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami  

(tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 2156, ze zm.) oraz 

‒ Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami  

(tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1379). 

2. Regulamin Rady Rodziców określa: 

a) cele, zadania i kompetencje RR; 

b) organizację ogółu rodziców Szkoły, w tym w szczególności strukturę organizacyjną i zasady 

powoływania RR; 

c) funkcjonowanie RR oraz zasady pozyskiwania i wydatkowania przez nią środków finansowych. 

3. Pojęcia i skróty stosowane w niniejszym Regulaminie: 

a) Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi; 

b) rodzice – rodzice wykonujący władzę rodzicielską oraz inni opiekunowie prawni uczniów Szkoły 

c) RR – Rada Rodziców; 

d) rok szkolny – okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku 

e) pierwsze zebranie – pierwsze zebranie w danym roku szkolnym 

f) zebranie klasowe – zebranie ogółu rodziców danej klasy 

II. Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców 

1. RR jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną 

i Samorządem Uczniowskim w realizowaniu działań Szkoły. 

2. RR stanowi reprezentację wszystkich rodziców Szkoły. 

3. RR wspiera w szczególności: 

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów 

Szkoły; 

b) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami; 

c) organizację wydarzeń szkolnych oraz adresowanych do społeczności lokalnej; 

d) działania na rzecz stałej poprawy warunków edukacyjnych dzieci w szkole, w tym wyposażania 

Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 



e) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów, w tym edukacyjne i związane z ochroną 

ubezpieczeniową; 

f) opracowanie programu rozwoju Szkoły; 

g) działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i dożywianie uczniów z uboższych 

rodzin; 

h) organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz 

ich rodziców; 

i) działalność kulturalną, artystyczną, turystyczną i sportową uczniów. 

4. Działania podejmowane przez RR na rzecz wsparcia funkcjonowania Szkoły mogą mieć charakter 

merytoryczny, organizacyjny oraz finansowy. 

5. W celu realizacji swych zadań RR utrzymuje kasę oraz rachunek bankowy, na którym gromadzone są 

pozyskiwane środki finansowe. 

III. Organizacja ogółu rodziców Szkoły 

A.  Ogniwa organizacyjne ogółu rodziców Szkoły 

1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi ogółu rodziców Szkoły są zebrania rodziców klas, 

reprezentowane przez Rady Oddziałowe. 

2. W skład każdej Rady Oddziałowej wchodzą minimum dwie osoby: 

‒ Przewodniczący Rady Oddziałowej, 

‒ Skarbnik Klasy, 

‒ pozostali Członkowie Rady Oddziałowej, o ile zostaną wybrani. 

3. Reprezentacją ogółu rodziców Szkoły jest Rada Rodziców, w skład której wchodzą przedstawiciele 

poszczególnych klas delegowani do Rady Rodziców. 

4. Organami RR (Prezydium) są: 

‒ Przewodniczący RR, 

‒ Zastępca Przewodniczącego RR, 

‒ dwuosobowa Komisja Rewizyjna. 

B.  Zasady powoływania Rad Oddziałowych oraz wyboru delegatów do RR 

1. Wyboru Rady Oddziałowej oraz wyboru delegata do RR w każdej klasie dokonuje się corocznie na 

pierwszym zebraniu klasowym. 

2. Rada Oddziałowa wybierana jest przez rodziców obecnych na zebraniu klasowym, przy czym: 

a) tryb zgłaszania kandydatów (ustne/pisemne) oraz formę głosowania (jawne/tajne) ustalają 

dowolnie rodzice obecni na zebraniu; 

b) zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie; 

c) wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych przez rodziców obecnych na zebraniu, 

niezależnie od ich liczby. 

3. Rodzice wybrani do Rady Oddziałowej wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego Rady Oddziałowej 

i Skarbnika Klasy. 



4. Rodzice obecni na zebraniu klasowym w osobnym głosowaniu mogą wybrać spośród siebie osobę 

delegowaną do RR, przy czym: 

a) tryb zgłaszania kandydatów (ustne/pisemne) ustalają dowolnie rodzice obecni na zebraniu; 

b) głosowanie jest tajne; 

c) zgłoszeni kandydaci muszą być obecni i wyrazić zgodę na kandydowanie; 

d) wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych przez rodziców obecnych na zebraniu, 

niezależnie od ich liczby. 

5. Osoba delegowana do RR może, ale nie musi, być członkiem Rady Oddziałowej. 

6. Kadencja Rady Oddziałowej kończy się wraz z wyborem nowej Rady Oddziałowej w danej klasie, 

a w przypadku klas szóstych – z końcem roku szkolnego. 

7. Rodzic wybrany do Rady Oddziałowej może zostać z niej odwołany w trakcie roku szkolnego przez 

rodziców obecnym na zebraniu klasowym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 

połowy rodziców tej klasy; przy czym formę głosowania (jawne/tajne) ustalają dowolnie rodzice obecni 

na zebraniu. Na to miejsce może zostać wybrany inny członek Rady Oddziałowej, z zastrzeżeniem, że 

Rada Oddziałowa musi liczyć minimum dwie osoby. 

8. Osoba delegowana do RR może zostać z niej odwołana w trakcie roku szkolnego przez rodziców 

obecnym na zebraniu klasowym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy 

rodziców tej klasy; w głosowaniu tajnym. Na to miejsce może zostać wybrana inna osoba delegowana do 

RR. 

C.  Zasady powoływania Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców 

1. Prawo do zasiadania w RR uzyskują wszystkie osoby delegowane do RR. 

2. Pierwsze zebranie RR zwołuje ustępujący Przewodniczący RR lub w razie jego nieobecności, ustępujący 

Zastępca Przewodniczącego lub inny członek ustępującego Prezydium, niezwłocznie po wyborze 

wszystkich osób delegowanych do RR. Pierwsze zebranie RR zwołuje dyrektor szkoły nie później niż do 

30 września danego roku szkolnego. 

3. Osoby delegowane do RR stają się Członkami RR na pierwszym zebraniu RR. 

4. Każdy Członek RR ma w RR jeden głos i głos ten musi być realizowany osobiście. 

5. Wyboru Prezydium RR dokonują spośród siebie corocznie Członkowie RR na pierwszym zebraniu RR, 

przy czym: 

a) tryb zgłaszania kandydatów (ustne/pisemne) oraz formę głosowania (jawne/tajne) ustalają 

dowolnie Członkowie RR obecni na zebraniu; 

b) zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie lub pisemnie w przypadku ich 

nieobecności na zebraniu wyborczym; 

c) wyboru Prezydium RR dokonuje się zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy 

Członków RR; 

d) wyboru każdego z czterech członków Prezydium (Przewodniczącego RR, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej) dokonuje się w osobnych 

głosowaniach. 



6. Kadencja RR oraz jej Prezydium rozpoczyna się w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu RR, 

a kończy z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców i wyboru nowego Prezydium. 

7. Skład RR może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, jeżeli osoba delegowana do RR z różnych przyczyn 

przestanie pełnić swą funkcję, a na jej miejsce zostanie (lub nie) wybrana inna osoba delegowana do RR. 

8. Skład Prezydium RR może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

a) osoba zasiadająca w Prezydium przestanie być Członkiem RR, tracąc tym samym swoją funkcję 

w Prezydium; 

b) Członek RR zrezygnuje pisemnie ze swej funkcji w Prezydium; 

c) Członek RR zostanie odwołany ze swej funkcji w Prezydium. 

9. Osoba zasiadająca w Prezydium RR może zostać odwołana ze swej funkcji w trakcie roku szkolnego przez 

RR większością 2/3 głosów, przy obecności minimum 3/4 Członków RR; przy czym formę głosowania 

(jawne/tajne) ustalają dowolnie Członkowie RR obecni na zebraniu. 

10. W razie konieczności wybory uzupełniające do Prezydium RR przeprowadza się niezwłocznie, nie później 

niż na najbliższym zebraniu RR. 

IV. Zasady funkcjonowania Rady Rodziców 

A.  Zadania Prezydium Rady Rodziców 

1. Przewodniczący RR: 

a) koordynuje działalność RR; 

b) zwołuje i prowadzi zebrania RR, pełniąc też funkcję protokolanta (samodzielnie lub wspomagany 

przez Zastępcę Przewodniczącego); 

c) opracowuje projekt planu działalności RR na dany rok szkolny; 

d) przekazuje opinie i postulaty rodziców Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej; 

e) reprezentuje ogół rodziców Szkoły na uroczystościach szkolnych oraz wobec instytucji 

zewnętrznych. 

2. Zastępca Przewodniczącego RR: 

a) zastępuje Przewodniczącego RR w realizacji zadań Przewodniczącego pod jego nieobecność; 

b) na prośbę Przewodniczącego pełni funkcję protokolanta podczas zebrania RR. 

3. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny RR: 

a) czuwa nad zgodnością działalności RR z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 

b) kontroluje dokumenty finansowe RR oraz zgodność jej działalności finansowej z zasadami 

gromadzenia i wydatkowania funduszy RR; oraz 

c) składa RR szczegółowe roczne sprawozdanie ze swoich prac kontrolnych; a także 

d) opracowuje projekt planu finansowego na następny rok jako podstawę do przyjęcia rocznego 

planu finansowego przez RR następnej kadencji. 

B.  Tryb zwoływania zebrań i podejmowania uchwał przez Radę Rodziców 

1. Zebrania RR zwołuje Przewodniczący RR z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków 

Prezydium lub Dyrektora Szkoły. 



2. Zebrania RR przygotowuje i prowadzi Przewodniczący RR. 

3. Na zebraniu RR może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji. 

4. Uchwały RR podejmowane są: 

a) zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy Członków RR; 

b) w głosowaniu jawnym. 

5. Zebrania RR są protokołowane przez Przewodniczącego RR lub jego Zastępcę. 

6. Reprezentantem klasy na zebraniu RR w zastępstwie Członka RR może być inny upoważniony przez 

niego rodzic z tej klasy, ale bez prawa głosu w ewentualnych głosowaniach. 

7. Zebrania RR są otwarte dla wszystkich rodziców, przy czym decyzja o udzieleniu głosu podczas zebrania 

osobom nie będącym Członkami RR należy do Przewodniczącego RR. 

8. Niezależnie od zwoływanych zebrań RR, Komisja Rewizyjna może zebrać się w dowolnym czasie 

z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego RR lub co najmniej połowy Członków RR. 

V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

1. RR gromadzi fundusze niezbędne do prowadzenia swojej działalności zgodnie z celami określonymi 

w niniejszym Regulaminie. 

2. Fundusze RR mogą pochodzić z następujących źródeł: 

a) ze składek rodziców; 

b) z wpłat osób fizycznych lub prawnych; 

c) z imprez wspieranych przez RR. 

3. Środki finansowe RR są gromadzone na utrzymywanym przez RR rachunku bankowym i/lub w kasie RR. 

4. Wydatkowanie funduszy RR odbywa się na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego 

przez RR. 

5. Plan finansowy zatwierdza się corocznie w formie uchwały na pierwszym zebraniu RR, na podstawie 

projektu planu finansowego przedstawionego przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji. 

6. Późniejsze zmiany zapisów w planie finansowym wymagają stosownej uchwały RR. 

7. Środki RR mogą być przez nią wydatkowane wyłącznie na cele: 

a) określone w przyjętym planie finansowym; 

b) wskazane przez darczyńców w momencie dokonywania wpłaty celowej. 

8. RR upoważnia Dyrekcję oraz Prezydium do dysponowania środkami RR w ramach planu finansowego: 

a) samodzielnie – jednorazowo do kwoty mniejszej lub równej 50 zł, jednak nie wyższej niż 150 zł 

miesięcznie; 

b) za zgodą co najmniej dwóch Członków RR, w tym jednego członka Prezydium – jeżeli 

wydatkowana kwota jest wyższa. 

9. Obsługę finansowo-księgową środków RR oraz kasę RR prowadzi osoba upoważniona w drodze uchwały. 



10. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą zostać sprawdzone pod względem formalnym, 

merytorycznym i rachunkowym przez osobę upoważnioną do obsługi finansowo-księgowej oraz 

zatwierdzone przez Przewodniczącego RR lub w zastępstwie przez Dyrektora Szkoły. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią o treści: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 142 im. 

Zawiszy Czarnego w Łodzi”. 

2. Dokumenty RR przechowywane są w gabinecie Dyrektora Szkoły, w zamykanej szafce. 

3. Regulamin RR uchwalany jest na zebraniu RR większością 2/3 głosów, przy obecności minimum 3/4 

Członków RR i tylko w tym trybie może zostać zmieniony. 

4. Kwestie związane z wyborem, odwołaniem lub pracą Rad Oddziałowych nieuregulowane niniejszym 

Regulaminem rozstrzygane są na zebraniach klasowych. 

5. Kwestie związane z pracą RR oraz wyborem lub odwołaniem Prezydium RR nieuregulowane niniejszym 

Regulaminem rozstrzygane są przez RR w drodze odrębnych uchwał. 

6. Regulamin RR wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

Regulamin Rady Rodziców uchwalono na zebraniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 142 

im. Zawiszy Czarnego w Łodzi w dniu 24 października 2016 r. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady Rodziców 


