
Regulamin 
Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika

w Kraśniku



Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

„Prawo oświatowe" (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Szkole” należy przez to rozumieć Szkołę

Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest  o „rodzicu” należy przez to rozumieć także osobę

sprawującą bezpośrednią opiekę nad uczniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Rada  Rodziców  jest  organem  przedstawicielskim  ogółu  rodziców  uczniów  Szkoły,

współdziałającym  z  Dyrektorem  Szkoły,  Radą  Pedagogiczną,  organem  prowadzącym

Szkołę oraz organami nadzorującymi.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

1. Rada Rodziców działa społecznie.

2. Cele Rady Rodziców są następujące:

a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły,

b) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,

3. Celem szczególnym Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły 

oraz poprawianie warunków pracy Szkoły.

4. Zadania Rady Rodziców są następujące:

a) pobudzanie  i  organizowanie  form  aktywności  rodziców  na  rzecz  gromadzenia

funduszów niezbędnych do wspierania  działalności  Szkoły,  a  także ustalenia  zasad

użytkowania i kontroli tych funduszów,

b) zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, w tym:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły;

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

postępów w nauce lub trudności;

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

- uzyskiwania porad w sprawie dalszego kształcenia swych dzieci;

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły;



- znajomości wymagań edukacyjnych nauczyciela zgodnych z programem nauczania;

- znajomości osiągnięć Szkoły w środowisku.

5. Rodzice  uczniów  Szkoły  współpracują  z  organami  Szkoły  oraz  Radą  Rodziców  za

pośrednictwem rad klasowych rodziców i ich przedstawicieli  w wspieraniu statutowej

działalności Szkoły. Celem tej współpracy jest w szczególności:

a) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież w procesie nauczania, wychowania i opieki,

zgodnie z potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi uczniów;

b) doskonalenie  organizacji  kształcenia  wychowania  i  opieki  w  Szkole,  rodzinie,

środowisku;

c) pozyskiwanie  rodziców  do  czynnego  udziału  w  realizacji  programu  nauczania

i wychowania oraz udzielaniu w tym zakresie pomocy w Szkole;

d) tworzenie  właściwego  klimatu  społecznego  i  warunków  materialnych

do funkcjonowania szkoły.

Rozdział III

Organizacja i tryb działania Rady Rodziców

1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych rodziców obecni na

zebraniach ogólnych.

2.  Rada  Rodziców  może  zaprosić  do  udziału  w  swoich  pracach  także  inne  osoby  po

uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

3. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez

niego przedstawiciel.

4. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

5.  Uchwały  zapadają  na  zebraniu  ogólnym w głosowaniu  jawnym zwykłą  większością

głosów przedstawicieli rad klasowych obecnych na zebraniu. Przy podejmowaniu uchwał

głos Dyrektora oraz innych osób zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym.

Jeżeli  jest  to  uzasadnione  przedmiotem sprawy poddanej  pod głosowanie,  Prezydium

Rady Rodziców może zarządzić głosowanie tajne.

6. Zebrania ogólne Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na semestr.

7.  Przewodniczący  Rady  Rodziców zwołuje  zebranie  ogólne  Rady  Rodziców  na  dzień

przypadający nie później niż 45 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Z uwagi na potrzeby

Szkoły, w celu podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania decyzji, Przewodniczący



Rady  Rodziców  lub  Dyrektor  Szkoły  może  zwołać  zebranie  ogólne  także  w  innym

dodatkowym terminie.

7a.Z  uwagi  na  potrzeby  Szkoły,  w  szczególnych  okolicznościach  związanych

w szczególności  z  epidemią  COVID-19  w  celu  podjęcia  pilnych  uchwał  lub

przekonsultowania  decyzji,  Rada  Rodziców  może  obradować  w  sposób  zdalny  i

podejmować uchwały większością głosów.

8. Skład Rady Rodziców w każdym roku jest uzupełniany o przedstawicieli rad klasowych

rodziców uczniów z klas pierwszych w miejsce rodziców uczniów kończących naukę.

Rozdział IV

Władze i organy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera członków

Prezydium Rady Rodziców w liczbie  od 5 do 7 osób oraz  trzech członków Komisji

Rewizyjnej.

2. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący Rady Rodziców, jeden

lub dwóch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz jeden lub dwóch członków, wybieranych

spośród siebie przez Prezydium Rady Rodziców.

3.  Przewodniczący  Rady  Rodziców i  skarbnik  są  uprawnieni  do  podpisywania  czeków

i dokumentów bankowych.

4.  Najwyższym  organem  jest  Rada  Rodziców,  która  działa  poprzez  Prezydium  Rady

Rodziców. Komisja Rewizyjna kontroluje na bieżąco pracę Prezydium Rady Rodziców.

5. Prezydium  Rady  Rodziców  wybiera  ze  swego  grona  przedstawiciela  do  Komisji

Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;

6.  Przewodniczący  Rady  Rodziców organizuje  prace  Rady  Rodziców oraz  reprezentuje

Radę  przed  dyrekcją  Szkoły  oraz  organem  prowadzącym  Szkołę  i  organami

nadzorującymi.

7. Ustępujący skład Prezydium Rady Rodziców zobowiązany jest na pierwszym zebraniu

ogólnym  uzyskać  absolutorium  od  Rady  Rodziców  po  przedstawieniu  sprawozdania

z działalności Prezydium za ubiegły rok szkolny.

8.  Na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Przewodniczący  Rady  Rodziców  zobowiązany  jest

w każdym czasie  przedstawić  sprawozdanie  dotyczące  wydatkowania  Funduszu Rady

Rodziców.



Rozdział V

Zasady gromadzenia i wydatkowania Funduszu Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

- z dobrowolnych składek rodziców uczniów;

- z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji, przedsiębiorców i fundacji;

- z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;

- ze zbiórek publicznych.

2. Rada Rodziców ustala wysokość składek rodziców uczniów na początku każdego roku

szkolnego na pierwszym zebraniu ogólnym;

3. Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tego samego rodzica, płaci on jedną składkę.

4. Gospodarka finansowa Funduszu Rady Rodziców opiera  się  na  zatwierdzonym przez

Radę Rodziców planie finansowym wydatków ujmujących następujące cele realizowane

według następującego pierwszeństwa:

- dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym;

- dofinansowanie zespołów reprezentujących szkołę na zewnątrz,

- ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością Rady Rodziców,

- inne, ważne umotywowane potrzeby Szkoły.

5. Ze środków Funduszu Rady Rodziców na wniosek rodzica Prezydium Rady Rodziców

może przyznać jednorazową bezzwrotną zapomogę dla ucznia, jeżeli jest to uzasadnione

jego  szczególną  sytuacją  materialną  lub  osobistą,  bądź  też  zasadność  przyznania

zapomogi wynikła ze zdarzenia losowego, zaś pomoc uzyskana od innych organizacji

rządowych,  samorządowych  i  pozarządowych  jest  niewystarczająca.  Powyższa

zapomoga  może  być  przyznana  wyłącznie  na  cele  związane  z  rozwojem  i  edukacją

ucznia. W innych wypadkach losowych Prezydium Rady Rodziców może wystąpić do

Rady Rodziców o podjęcie uchwały.

6. Dysponentem Funduszu Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców.

7. Wydatki Rady Rodziców mogą być realizowane po uzyskaniu zgody Przewodniczącego 

Rady Rodziców i opinii Dyrektora Szkoły.

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



Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Rodziców.

2. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku

ul. Urzędowska 10, 23-200  

3. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia, tj. od dnia 5 lutego 2016 r.

Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 2/2015/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie

zatwierdzenia Regulaminu.

Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 3/2017/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie

zmiany Regulaminu.

Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 3/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu


