
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

W KLUCZBORKU 
 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
 

§ 1 
 

1. Regulamin określa zakres Rady Rodziców, sposób prowadzenia działalności 
finansowej i organizację pracy Rady.  
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice uczniów Publicznej szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Kluczborku po jednym przedstawicielu Trójek 
klasowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców, uczniów 
danej klasy. 

2. Rada Rodziców działa kolegialnie. 
3. Przewodniczący Rady reprezentuje radę na zewnątrz oraz w kontaktach z 

ogółem rodziców, Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną. 
 
 

III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW 
 
                                                  

§ 1 

 
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: 
     1.  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną 
     a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 
          charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez  
          nauczycieli  
     b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 



 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 
     2.  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
 wychowania szkoły  
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 
 
 

 
IV. GOSPODAROWANIE FUNDUSZAMI RADY 

 
       

 § 1 
 

1. Rada w celu wspierania działalności finansowej Szkoły gromadzi fundusze z 
dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz rozporządza nimi w  
sposób następujący: 
     -   wysokości składki rocznej / od ucznia lub rodziny / ustala na corocznym 
           zebraniu Rodziców na wniosek Rady 
     -   prowadzi zbiórkę składek na zasadach określonych w trakcie zebrania 
          rodziców 
     -   upoważnia sekretariat Szkoły do prowadzenia zbiórki składek 
     -   zebrane fundusze gromadzi na koncie bankowym 
     -   w celu racjonalnego gospodarowania funduszami sporządzą preliminarz 
         wydatków 
     -   bieżąca realizacja preliminarza wydatków odbywa sie tylko przez Radę 
     -   Rada kontroluje na każdym zebraniu prawidłowość wykorzystania 
         preliminarza, a raz w roku sporządza pisemne sprawozdanie z jego realizacji i  
         przedstawia go na walnym zebraniu Rodziców. 
 
 

ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW 
 
 

 § 1 
  

1. Rada prowadzi swą działalność w następujący sposób: 
      -   siedzibą rady jest budynek Szkoły 
      -   posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady lub 2/3 
          jej członków nie rzadziej niż raz na kwartał 
      -   zarząd Rady wybierany jest na zebraniu Rady 
      -   przewodniczący przygotowuje porządek i prowadzi obrady 
      -   obrady Rady mogą odbywać się z udziałem co najmniej 1/2 jej członków 
      -  przewodniczący może wnioskować o udział w obradach osób trzecich /  
         Dyrektora Szkoły, nauczycieli, pracowników Szkoły, przedstawicieli samorządu 



         terytorialnego / tylko z głosem doradczym 
      -  na początku roku szkolnego Rada przyjmuje plan pracy na dany rok szkolny 
      -  projekt planu pracy przygotowuje przewodniczący Rady 
      -  Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
         ½ członków w głosowaniu jawnym 
      -  przewodniczący w razie potrzeby może zarządzić głosowanie tajne na zebraniu 
      -  członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
      -  Rada informuje Dyrektora Szkoły o planowanych działaniach 
      -  Rada składa pisemne sprawozdania ze swej działalności raz w roku na walnym 
          zebraniu rodziców 
      -  rodzice uczniów poszczególnych klas mogą zwracać sie do Rady za 
         pośrednictwem wychowawcy klasy 
      -  wszelkie sprawy Rada rozstrzyga poprzez podjęcie Uchwały po uprzednim 
         zapoznaniu się i rozpatrzeniu pisemnych wniosków i próśb złożonych w 
         sekretariacie Szkoły  
      -  Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
  
      Regulamin uchwalono dnia 15.10.2007r. 


