
 

REGULAMIN 

 

Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka 

w Płocku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowany na podstawie: 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 22 

wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 19 września 2022 r. 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa działalności Rady Rodziców. Zostaje uchwalony na podstawie ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku. 

2. Ilekroć w Regulaminie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 22 w Płocku jest mowa o: 

1) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 22 

w Płocku, 

2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 22 w Płocku zlokalizowaną  

w budynku przy ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock, 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 22 w Płocku, 

4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 w Płocku, 

5) Radzie Oddziałowej - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców / 

opiekunów prawnych uczniów danej klasy, 

6) Zebraniu Oddziałowym - należy przez to rozumieć zebranie rodziców / opiekunów prawnych 

uczniów danej klasy 

7) Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Skarbniku, Sekretarzu należy przez to rozumieć 

odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza Szkoły 

Podstawowej Nr 22 w Płocku, 

8) Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 22  

w Płocku, 

9) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej Nr 22 w Płocku, 

10) Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców / opiekunów prawnych uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 22 w Płocku, 

11) Nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego. 

 

Rozdział II 

Zakres i przedmiot działania 

§ 2 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Szkoły, który reprezentuje ogół uczniów i opiekunów 

prawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku. 

2. Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców uczniów szkoły. 

3. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

organizacjami działającymi w szkole, oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 



§ 3 

1. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła. 

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają 

uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

Rozdział III 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów 

§ 4 

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych: 

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor szkoły. 

3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły oraz rady 

oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału. 

4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. 

5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym 

przeprowadza wychowawca oddziału. 

7. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na 

zebranie. 

8. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

9. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez 

rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech. 

10. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia. 

11. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania. 

12. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata. 

13. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

14. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę 

głosowania. 

15. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego oraz skarbnika. 

 

Rozdział IV 

Ogólne zasady działania Rady Rodziców 

§ 5 

1. Pierwsze zebranie Prezydium Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców  

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego. 

 



§ 6 

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli  Rad Klasowych. 

2. Plenarne zebranie przewodniczących Rad Klasowych wybiera spośród siebie: 

 

a) Prezydium Rady, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady. 

b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Prezydium Rady. 

 

3. Prezydium Rady liczy do 7 członków tak, aby można było wybrać przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków Prezydium. Prezydium konstytuuje się na 

pierwszym posiedzeniu po plenarnym zebraniu przewodniczących Rad Klasowych.  

4. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna 

upoważniona przez niego osoba. 

5. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców. 

6. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw. 

7. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach. 

§ 7 

1. Prezydium Rady może tworzyć stałe lub doraźne  komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, 

członków Rady i innych rodziców oraz nauczycieli i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły 

dla wykonania określonych działań. 

2. Komisja Rewizyjna składa się  z trzech osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien 

być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości, członkowie Komisji 

Rewizyjnej wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza na pierwszym posiedzeniu. 

3. Rodzice pełnią funkcje w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły. 

4. Kadencja poszczególnych członków Rady trwa trzy lata począwszy od dnia wyboru, do zakończenia 

roku szkolnego ostatniego roku kadencji i nie przerywa jej brak wyboru do Rady Klasowej w kolejnym 

roku szkolnym. Przewodniczący składa sprawozdanie z okresu kadencji na pierwszym po wakacjach 

zebraniu plenarnym Rady, jego funkcję pełni do czasu wyboru nowego przewodniczącego wybrany 

członek Prezydium Rady. 

5. Po zakończeniu 3 – letniej kadencji można powtórnie kandydować do organów Rady. 

6. Członkowie Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej, których dzieci 

opuściły szkołę w czasie trwania kadencji, lub którzy zostali odwołani / zrezygnowali ze swych funkcji, 

zostaną zastąpieni przez inne osoby. Wybór nowych Członków zostanie dokonany w trakcie 

najbliższego plenarnego zebrania przewodniczących Rad Klasowych. 

7. Członkowie Rady i jej organów pełnią funkcje społecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Szczegółowe zasady działania organów Rady Rodziców 

§ 8 

1. Zadaniem prezydium Rady jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami,  

a w szczególności: 

a. Bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym 

gospodarką finansową Rady Rodziców 

b. Podejmowanie w imieniu Rady decyzji dotyczących bieżącej działalności szkoły, w tym 

finansowo – gospodarczej. 

c. Koordynowanie działalności Rad Klasowych 

d. Nadzór nad pracą komisji i zespołów problemowych 

e. Zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy 

f. Decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej, w tym ustalanie systemu składek  

i preliminarza wydatków. 

g. Odbywanie zebrań, zwoływanych przez Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Szkoły  

h. Podejmowanie uchwał Rady Rodziców jest również możliwe w trybie zdalnym.   

2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest kierowanie całokształtem prac Rady i jej prezydium, 

 a w szczególności: 

a. Dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium 

b. Nadzór nad opracowaniem projektu planu działalności wraz z planem finansowym na cały 

rok szkolny 

c. Współdziałanie ze wszystkimi członkami prezydium 

d. Prowadzenie zebrań Rady oraz prezydium, także w formie zdalnej 

e. Przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej, 

3. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy: 

a. Protokołowanie zebrań 

b. Organizacyjne przygotowanie zebrań Prezydium 

c. Prowadzenie korespondencji i dokumentacji 

4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest: 

a. Kontrolowanie raz w roku działalności finansowej Prezydium w zakresie zgodności  

z przepisami regulaminu i uchwałami Rady 

b. Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej prezydium Rady w zakresie 

zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i 

rachunkowości. 

c. Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców. 

d. Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Rade Rodziców, Dyrektora, lub co 

najmniej ¼ członków Rady Rodziców wraz z podaniem uzasadnienia.  

 



Rozdział VI 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę i jej Organy 

§ 9 

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. W sprawach personalnych, a także na wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

3. Kworum stanowią obecni podczas zebrania danego organu, jeśli został zachowany warunek 

poinformowania o zgromadzeniu na 7 dni przed jego terminem. 

4. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub 

Przewodniczący. 

5. Uchwały są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

6. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady. 

7. Podejmowanie uchwał jest również możliwie w trybie zdalnym.  

8. Opinie Rady wydawane są przez Prezydium Pady Rodziców 

 

Rozdział VII 

Wybory do Organów Rady Rodziców  

§ 10 

 

1. Wybory do Rady odbywają się w głosowaniu tajnym podczas pierwszego w danym roku szkolnym 

zebrania rodziców klasy. Kworum stanowią rodzice obecni na zebraniu. 

2. Wybory oraz wybory uzupełniające Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu 

tajnym podczas pierwszego w danym roku szkolnym plenarnego zebrania przewodniczących Rad 

Klasowych. 

a. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali więcej głosów od pozostałych, ale nie mniej niż 

50% ogółu oddanych głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu nie uda się wyłonić nowego 

członka Prezydium, należy przeprowadzić głosowanie uzupełniające. Kandydatami zostają  

dwaj kandydaci z pierwszego głosowania, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

Kworum stanowią obecni na zebraniu. 

b.  Jeśli kandydaci uzyskują taka samą liczbę głosów, wyboru dokonuje się w drodze losowanie 

między tymi kandydatami. 

 

3. Członkowie rad klasowych, prezydium Rady jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie 

zrezygnować z pełnionych funkcji lub być odwołani przed upływem kadencji, jeśli gremia, które 

dokonały ich wyboru postanowią w trybie wotum nieufności ich odwołać na wniosek minimum pięciu 

przewodniczących Rad Klasowych lub Dyrektora szkoły lub Przewodniczącego Prezydium Rady 

Rodziców. 

 

Rozdział VIII 

Cele i zadania Rady Rodziców 

§ 11 

 

1. Kompetencje Rady określają w szczególności zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2021, 1082) oraz zapisy Statusu Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku.   

2. Rada ma na celu: reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających 

do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 



3. Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej funkcji 

szkoły. 

4. Zadania i cele  Rada realizuje poprzez: 

 

a. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do nauczycieli, 

Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego  

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą, 

b. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego, 

c. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i 

wychowania, 

d. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub 

inną organizację, w szczególności organizację harcerską, 

e. opiniowanie oceny pracy nauczycieli, 

f. wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora, 

g. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli, 

h. opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, 

i. opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego 

niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

j. opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego 

zestawu programów nauczania, 

k. opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, 

l. wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa oraz w Statucie. 

m. wypowiedzenie się w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad 

pomieszczeniami szkoły i terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych, 

które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring), 

n. wnioskowanie o wprowadzenie jednolitego stroju i jego kroju. 

o. otoczenie opieką uczniów wymagających specjalnej troski oraz niepełnosprawnych. 

  

 

Rozdział IX 

Ramowy Plan Pracy Rady Rodziców i jej organów  

§ 12 

 

1. Plenarne posiedzenie Rady jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym 

2. Zebranie plenarne Rady może być zwołane także na wniosek przewodniczących Rad Klasowych,  

z co najmniej dziesięciu klas, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, złożony do Prezydium Rady. 

3. Prezydium Rady obraduje również w trybie zdalnym.  

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się obligatoryjnie przed plenarnymi zebraniami Rady. 

5. Komisja może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium, rady klasowej, 

dowolnej grupy rodziców, liczącej ponad 30 osób. 



6. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i muszą być 

przedstawione: na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców osobom, które wnioskowały o zwołanie 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Rozdział X 

Zasady dzielności finansowo-gospodarczej 

§ 13 

 

1. Rada prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach 

resortu edukacji narodowej. 

2. Źródłem funduszy Rady Rodziców są: 

1) dobrowolne składki rodziców/opiekunów prawnych uczniów Szkoły, 

2) darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych, 

3) dotacje, 

4) dochody z innych źródeł.  

3. Prezydium Rady ustala system składek 

4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę. 

5. Rada Klasowa może na wniosek wychowawcy w przypadkach szczególnych zwolnić rodziców  

z wnoszenia całości lub części składek  (składki są dobrowolne). 

6. Wydatki muszą być zatwierdzone przez prezydium Rady a pomiędzy jego zebraniami przez 

Przewodniczącego w porozumieniu z sekretarzem. 

7. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie „Ramowego preliminarza wydatków Rady 

Rodziców na rok szkolny...” zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady. 

 

Rozdział XI 

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady 

§ 14 

 

1. Za obsługę księgowo - rachunkową funduszy Rady odpowiedzialny jest Skarbnik Rady. 

2. Dopuszcza się zatrudnienie osoby na umowę zlecenie do obsługi księgowo - rachunkowej. 

3. W przypadku zatrudnienia osoby do prowadzenia obsługi księgowo - rachunkowej: 

  

a. płacę księgowego ustala i umowę zawiera prezydium Rady. 

b. zakres czynności i odpowiedzialności księgowego opracowuje prezydium Rady. 

c. bezpośredni nadzór nad pracą księgowego prowadzi Skarbnik. 

 

4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim  środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów. 

5. Do występowania w imieniu Rady tj. otwarcia rachunku i dysponowania środkami zgromadzonymi 

na tym rachunku upoważnia się, co najmniej 2 osoby. 

6. Prezydium Rady może dokonywać zmian w udzielaniu pełnomocnictw bankowych. 

7. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

 



Rozdział XII 

Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe 

§ 15 
 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka, 09-403 Płock, ul. Czwartaków 6. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, 

kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz podjętymi uchwałami. 

3. W przypadku konfliktu Rady z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień 

społeczności rodziców oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na zażalenia, prezydium Rady 

ma prawo zwrócenia się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego szkołę. 

4. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane 

są na posiedzeniach, jeżeli mogą one naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także  

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

6. Regulamin Rady Rodziców polega zatwierdzeniu przez plenarne zebranie przedstawicieli Rad 

Klasowych. 

7. Traci moc dotychczasowy Regulamin. 

8. Regulamin Rady Rodziców został uchwalony na zebraniu Prezydium Rady dnia 19 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców 

 

1. Wydatkowanie środków finansowych pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco: 

1.1. Całość ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców. 

1.2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na: 

 

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży lub 

podręczników oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej  np. dla dzieci, których rodzice nie są w stanie 

samodzielnie jej sfinansować. Nie jest możliwe uzależnienie dopłaty od wcześniejszych wpłat na Radę 

Rodziców, 

 

- nagrody dla uczniów wyróżniających się 

 

- dofinansowania do konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, np.: finały szkolne olimpiad  

i konkursów przedmiotowych, sportowych itp., 

 

- nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się, 

 

- dofinansowanie do wycieczek, zielonych szkół, wyjść klasowych, zajęć rozwijających organizowanych 

przez firmy zewnętrze na terenie szkoły, 

 

- inne. 

 

2. Gospodarowanie środkami Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska. 

Środki mogą być wydane na: 

 

2.1. dofinansowanie celów ustalonych, czyli zależnych od życzeń lub wskazań przez osoby lub organizacje 

wpłacające. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców bez zgody ofiarodawców nie może 

wydatkować środków na inne cele. 

 

2.2. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców związanych z kształceniem i wychowaniem: 

- ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne  

- inne związane ze wspieraniem działalności statutowej szkoły 

 

3. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do przeznaczenia środków istnieje możliwość wystosowania 

zapytania w formie pisemnej do organu prowadzącego szkołę. 

 

4. Nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych Rady Rodziców sprawuje Komisja Rewizyjna. 

 

 


