
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej  Nr 327 im. Anny Lechowicz w Warszawie 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1 

    Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 7.09.1991r. –art.53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z późn.zm.) 

2. Art.83 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 

3. Statut  Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 327 w Warszawie. 

§2 

1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 327 w Warszawie „ . 

2. Rada Rodziców jest organem szkolnym. 

§3 

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizacje działania uchwał i zasady 
przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców. 

§4 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć  Szkołę 
Podstawową Specjalną Nr 327 im.Anny Lechowicz w Warszawie. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Rodzicach, należy przez to rozumieć ogół   
rodziców uczniów szkoły. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć 
odpowiednio:  



a. Dyrektora Szkoły, 

b. Radę Pedagogiczną szkoły, 

c. Samorząd Uczniowski szkoły. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 

§5 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców,  oraz podejmowanie 
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej 
funkcji szkoły oraz: 

a. organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania, 

b. realizacji celów i zadań szkoły, 

c. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, 
a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy, 

d. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły 
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

i. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, 

ii. uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat 
swojego dziecka i jego postępu lub trudności, 

iii. znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, 

iv. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia 
swoich dzieci 

v. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 
wychowawczo - profilaktycznego szkoły 

vi. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 
Dyrektora szkoły 



vii.opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW 

§6 

1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców jest zebranie klasowe. 

2. Na zebraniu rodziców wybiera się „reprezentację klasy” do Rady Rodziców. 

3. Reprezentanci klas tworzą Radę Rodziców. 

4. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie: 

a. Zarząd , jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców. 
Zarząd składa się z 4-7 członków, tak aby można było wyłonić funkcję 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego ,Sekretarza, Skarbnika 
oraz 2-5 Cz łonków Zarządu. Zarząd dokonuje swojego 
ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu. 

b. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców .Komisja 
składa się z trzech osób. 

§7 

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa  1 rok, począwszy od miesiąca września 
do dnia kolejnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 



§8 

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 
reprezentuje Radę na zewnątrz.  

2. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego 
nieobecności.  

3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.  

4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez 
Radę. 

5. Komisja Rewizyjna kontroluje finanse Rady Rodziców. 

ROZDZIAŁ IV 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ Radę Rodziców  I JEJ ORGANY 

§9 

1. Uchwały Podejmowane są  zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala 
każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący. 

3. Uchwały są protokołowane w  protokolarzu  . Za jego prawidłowe prowadzenie 
odpowiada Sekretarz Zarządu Rady Rodziców. 

ROZDZIAŁ V 

WYBORY DO ORGANÓW Rady Rodziców 

§10 

1. Wybory do Rady Rodziców , Zarządu , Komisji Rewizyjnej odbywają się w 
głosowaniu jawnym. 

2. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

3. Nowo wybrane organy mają obowiązek  ukonstytuować się na pierwszym 
swoim zebraniu. 



4. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo 
wyborczego: 

a. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, 

b. sprawozdanie z działalności organu ustępującego, 

c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

d. informacja Dyrektora Szkoły lub wyznaczonego przez niego 
przedstawiciela o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły, 

e. dyskusja programowa, 

f. uchwalenie wniosków do działalności Rady w następnej kadencji, 

g. wybory nowych organów Rady Rodziców. 

ROZDZIAŁ VI 

RAMOWY PLAN PRACY Rady Rodziców I JEJ ORGANÓW 

§11 

1. Plenarne posiedzenie  jest zwoływane przez Zarząd. 

2. Plenarne  posiedzenie  może być zwołane także w każdym czasie, na wniosek 
„reprezentantów klas” z co najmniej 5 klas, na wniosek Dyrektora szkoły ,lub 
Rady Pedagogicznej. Wniosek należy złożyć do Zarządu Rady Rodziców. 

§12 

1. Zarząd  obraduje wspólnie z Radą Rodziców. 

2. Zarząd może zwołać odrębne posiedzenie, jeżeli uzna to za niezbędne. 
Posiedzenie takie zwołuje Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców. 

3. Odrębne posiedzenia Zarządu są protokołowane w protokolarzu Zarządu , za 
który odpowiada Sekretarz . 

§13 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami 
RR. Komisja może również zbierać się z własnej inicjatywy,  na wniosek Zarządu, na 



wniosek „reprezentantów klas” z co najmniej 5 klas, lub dowolnej grupy rodziców 
liczącej nie mniej niż 20 osób. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej  muszą mieć 
każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu , oraz tym 
osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej. 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY  

§14 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności 
szkoły z następujących źródeł: 

a. z dobrowolnych składek rodziców, 

b. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, 

c. z innych źródeł. 

§15 

1. Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej i wnoszeniu 
przez każdego rodzica. 

    2. Fundusze, o których mowa w & 14 będą przechowywane na odrębnym   
rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 
bankowego, oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby 
z Zarządu + Dyrektor szkoły. 

Ramowy preliminarz wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców 

1. Środki finansowe pochodzące ze składek rodziców oraz z innych źródeł są 
przekazywane do dyspozycji Zarządu Rady Rodziców. 

2. Zarząd wydatkuje przekazane środki zgodnie z uchwałami . 

3. Wydatkowanie środków pochodzących z innych źródeł niż składka 
rodzicielska mogą być wydatkowane na: 



a. finansowanie własnych projektów Rady  takich jak budowa i renowacja 
pomieszczeń, urządzeń, zakup sprzętu itp., 

b. finansowanie różnorodnych akcji dla dzieci np. zielone szkoły, kolonie, 
pomoc świąteczna, 

c. lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych  kontach 
terminowych, 

d. inne. 

4. Jeśli ofiarodawca wskazuje cel swojej darowizny. Zarząd RR nie może 
wydatkować uzyskanych środków na inne cele bez uzyskania zgody 
ofiarodawcy. 

ROZDZIAŁ  VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, RR na 
swoje zebrania może zapraszać Dyrektora Szkoły oraz kierownictwo 
pozostałych organów szkoły. 

2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację 
uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych 
w niniejszym regulaminie. 

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły, 
podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Zarząd , na 
wniosek Rady Rodziców, może wnieść zażalenie do organu prowadzącego 
szkołę. 

§17 

Reprezentanci klas, Członkowie Zarządu  i Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być 
odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich 
wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg. 
procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu. 



§18 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści „Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej Specjalnej  Nr. 327 w Warszawie” wraz z adresem i numerem NIP. 

§19 

Rada Rodziców ma prawo do dokonywania zmian i uzupełnień w Regulaminie. 

Data zatwierdzenia      10.XI.2017 

uchwała nr 8/17/18


