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Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 47 przy ZSP nr 3 w Gdyni 
 

 

 
 

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

Art. 1. Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

2. Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni, 

3. Niniejszego regulaminu. 

Art. 2. Rada Rodziców jest w Szkole organem społecznym, samodzielnym i niezależnym, 

reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. 

Art. 3. Zadania i kompetencje Rady Rodziców. 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 

wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  

2. Do kompetencji rady rodziców 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 oraz programu profilaktyki dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki, jeśli taki program został opracowany w przypadku stwierdzenia przez 

organ prowadzący niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;  

c. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

3. Rada Rodziców uczestniczy również poprzez swojego przedstawiciela w komisji konkursowej 

powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz może 

wnioskować lub opiniować wniosek w sprawie noszenia w szkole jednolitego stroju. 

Art. 4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 

określa niniejszy regulamin. 

 

 

Rozdział II. Skład i struktura Rady Rodziców 

 

Art. 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
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Art. 2. W wyborach, o których mowa w art. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

Art. 3. Wychowawcy oddziałów przekazują urzędującej Radzie Rodziców listę przedstawicieli rad 

oddziałowych do Rady Rodziców, o których mowa w art.1. 

Art. 4. Rada Rodziców ze swoich członków, obecnych na zebraniu, wybiera Kolegium Rady 

Rodziców, które reprezentuje Radę w zakresie realizacji jej zadań oraz gospodarowania funduszem 

Rady. Ilość członków Kolegium stanowi sumę 20% liczby oddziałów szkoły. 

Art. 5. Kolegium Rady Rodziców wybiera spośród swego grona organy Rady: Przewodniczącego, 

Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika. Kadencja Kolegium Rady Rodziców trwa nie dłużej niż 3 

lata. 

 

Rozdział III. Realizacja zadań Rady Rodziców 

Art. 1. Wnioski i opinie Rady Rodziców lub jej członków są przekazywane właściwym organom za 

pośrednictwem Przewodniczącego Kolegium Rady Rodziców lub jego Zastępcy.  

Art. 2. Uchwalanie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły, opiniowanie projektu planu 

finansowego szkoły, delegowanie przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyboru kandydata na 

dyrektora szkoły oraz wydatkowanie środków funduszu Rady Rodziców odbywa się w drodze uchwały 

Kolegium Rady Rodziców. 

Art. 3. Uchwały Rady Rodziców i Kolegium Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności kworum. Uchwalanie lub wprowadzanie zmian do regulaminu Rady Rodziców odbywa się 

w drodze uchwały Rady Rodziców, przyjętej większością co najmniej 3/5 głosów w obecności 

kworum. Kworum stanowi 50% + 1 obecnych podczas głosowania członków. 

Art. 4. Głosowania na posiedzeniach Rady Rodziców i Kolegium Rady Rodziców są jawne i odbywają 

się poprzez podniesienie ręki. Głosowania na posiedzeniach Rady Rodziców odbywają się w taki 

sposób, że jedna klasa dysponuje jednym głosem oraz głos musi zostać oddany osobiście przez 

obecnego na zebraniu członka. 

Art. 5. Zebrania Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze. Posiedzenia Kolegium 

Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. O terminie zebrań i posiedzeń informuje 

w sposób zwyczajowo przyjęty Przewodniczący Kolegium Rady Rodziców. 

Art. 6. Zebrania i posiedzenia organizuje i prowadzi Przewodniczący Kolegium Rady Rodziców lub 

inna osoba z organów Kolegium Rady Rodziców. Z przeprowadzonych zebrań i posiedzeń sporządza 

się protokół, do którego załącznikami są: lista obecności oraz podjęte uchwały. 

Art. 7. Nieobecność członka kolegium na co najmniej 3 posiedzeniach Kolegium w danym roku 

szkolnym powoduje postawienie wniosku o wykluczenie członka z Kolegium. Wniosek podlega 

głosowaniu. 
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Art. 8. Każdy z członków Rady Rodziców na zebraniu Rady Rodziców i każdy z członków Kolegium 

Rady Rodziców na posiedzeniu Kolegium Rady Rodziców może zgłosić formalny wniosek. Złożony 

wniosek podlega głosowaniu większościowemu. 

Art. 9. W zebraniach i posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby spoza Rady Rodziców, o ile wymaga 

tego stan sprawy omawianej przez Radę Rodziców lub Kolegium Rady Rodziców, bez praw 

przysługujących członkowi. 

Art. 10. Wnioski, opinie, uchwały, oświadczenia woli i inne dokumenty Rady Rodziców podpisują 

dwie osoby spośród organów Kolegium Rady Rodziców. 

Art. 11. Rada Rodziców sprawuje nadzór i kontrolę nad Kolegium Rad Rodziców. 

Art. 12. Kolegium Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem 

finansowym za poprzedni rok szkolny na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku 

szkolnym. Zatwierdzenie sprawozdania odbywa się w drodze uchwały i jest równoznaczne z 

udzieleniem absolutorium organom Kolegium Rady Rodziców. 

Art. 13. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka lub organu Kolegium Rady Rodziców art. 4 i 

5 rozdziału II stosuje się odpowiednio. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców 

art. 1 rozdziału II stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział IV. Fundusz Rady Rodziców 

 

Art. 1. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalności statutowej 

szkoły. 

Art. 2. Za prowadzenie rzetelnych rozrachunków w ramach Funduszu Rady Rodziców odpowiada 

Skarbnik Kolegium Rady Rodziców. 

Art. 3. Skarbnik na każdym posiedzeniu Kolegium Rady Rodziców przedstawia raport kasowy za 

okres od pierwszego dnia następującego po ostatnim dniu okresu poprzedniego raportu do dnia 

sporządzenia raportu. Raport kasowy podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Kolegium Rady 

Rodziców lub jego Zastępcę. 

Art. 4. Wysokość składki rocznej na Fundusz Rady Rodziców ustala Rada Rodziców w drodze 

głosowania. 

Art. 5. Rodzice wpłacają składki za każde dziecko uczęszczające do szkoły. 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 

 

Art. 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2018. 


