
 

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 

im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku 

 

  

1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). 

2. Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów szkoły, 

występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły, a także współdziałanie w realizacji programu 

nauczania, wychowania i opieki. 

3. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.), są to: 

3.1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki; 

3.2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły lub placówki; 

3.3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

szkoły. 

4. Poza kompetencjami, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego Regulaminu, 

do kompetencji Rady Rodziców należy: 

4.1. Wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego (art. 45 

ust. 9 ustawy - Prawo oświatowe); 

4.2. Prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji  

konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 lit b 

ustawy - Prawo oświatowe); 

4.3. Prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o 

podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną 

organizację (art. 86 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe); 

4.4. Prawo do złożenia wniosku o wprowadzenie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju lub o zniesienie tego obowiązku 

(art.100 ustawy - Prawo oświatowe); 

4.5. Prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia 

szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub 

terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych 



umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) (art. 108a ustawy - Prawo 

oświatowe); 

4.6. Prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania 

oceny (art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela Dz. U. 

1982 Nr 3 poz. 19 z późn. zm.); 

4.7. Prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za 

okres stażu (art. 9c ust. 6 i ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela) 

4.8. Opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych 

obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 

trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących 

w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym (art. 22ab ust 4 pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 1991 

Nr 95 poz. 425 z późn. zm.). 

5. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców w klasie przeprowadza się 

wybory do rad oddziałowych. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Do rady 

oddziałowej wybierane są w wyborach tajnych przynajmniej dwie osoby spośród 

rodziców i opiekunów dzieci danej klasy. Ze swego grona rada oddziałowa 

wybiera Przedstawiciela klasy do Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców zbiera się na posiedzeniach. Przewodniczący Rady Rodziców 

bądź Dyrektor Szkoły zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Rodziców. 

Przewodniczący Rady Rodziców wspólnie z Dyrektorem Szkoły ustalają roczny 

harmonogram posiedzeń, który może zostać zmodyfikowany. W szczególnych 

przypadkach Przewodniczący Rady Rodziców bądź Dyrektor Szkoły mogą także 

zwołać posiedzenie Rady Rodziców poza ustalonym w rocznym harmonogramie. 

7. Na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera 

Przewodniczącego Rady Rodziców, jego Zastępcę i pozostałych członków 

Prezydium Rady Rodziców. Liczebność Prezydium ustala Rada Rodziców 

w uchwale. 

8. Istotne decyzje Rada Rodziców podejmuje w formie uchwały zwykłą większością 

głosów oddanych wyłącznie przez Przedstawicieli klas do Rady Rodziców 

podczas głosowania w czasie posiedzenia. W pozostałych przypadkach decyzje 

są podejmowane przez co najmniej trzech członków Prezydium Rady Rodziców. 

9. W sprawach dotyczących rachunku bankowego decyduje Przewodniczący Rady 

Rodziców, wskazując osoby uprawnione do dysponowania rachunkiem oraz 

ustalając ich uprawnienia. 



10. Rada Rodziców powołuje Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest kontrola 

działania Rady Rodziców, szczególnie w aspekcie gospodarki finansowej. 

Sposób działania Komisji Rewizyjnej ustala ona sama, przy czym dokonuje 

obowiązkowo badania całości dokumentacji finansowej Rady Rodziców po 

zakończonym roku szkolnym oraz wydaje opinię na ten temat w formie pisemnej. 

Komisja Rewizyjna działa do czasu odwołania bądź powołania nowej komisji. 

11. Radę reprezentuje Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

12. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe pochodzące z wpłat rodziców oraz 

z dobrowolnych wpłat innych darczyńców. Zebrane środki są przeznaczane na 

działalność związaną z celami statutowymi szkoły, na działalność edukacyjną, 

wychowawczą, kulturalną, socjalną, na cele związane ze wspieraniem 

funkcjonowania szkoły i uczniów. 

13. Rada Rodziców poprzez wybór osób funkcyjnych i ustalenie sposobu ich 

działania ma za zadanie zorganizowanie jasnego i czytelnego sposobu 

funkcjonowania Rady Rodziców oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki 

finansowej.  

14. Rada Rodziców zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców 

i opiekunów, w szczególności takie jak: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery 

telefoniczne, wysokość zadeklarowanych i wpłaconych składek, wyłącznie 

w celach realizacji swoich zadań. 

15. Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla podejmowania 

uchwał. 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


