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REGULAMIN  RADY  RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  ŁYSOMICACH 

 

1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców  w Szkole 

Podstawowej w Łysomicach na podstawie art. 83 i 84 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

oraz Statutu Szkoły. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, 

powołaną do: 

a)   pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

b)   gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 

c)   współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-

wychowawczej i polepszania jej wyników, 

d)   ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką                     

i wychowaniem uczniów.   

2. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. Ustępująca Rada działa do chwili 

wyboru i ukonstytuowania się nowej. Członkowie Rady, niebiorący aktywnego 

udziału w jej pracach, mogą być przez właściwe zebranie klasowe rodziców lub 

samą Radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub 

odwołanych członków Rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być 

powołani nowi członkowie przez klasowe zebranie rodziców.                

3. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo. 

4. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność                    

w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej. 

5. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców,                           

z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez radę oraz z różnych 

darowizn. 

6. Do zadań Rady należy pomoc szkole w : 

a)  organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska, 

b) pozyskiwaniu nowych sponsorów dla potrzeb szkoły, 
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c) organizowaniu dożywiania, wycieczek, imprez szkolnych, 

        d) zapewnieniu warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań             

istniejącym w szkole, 

e)   utrzymaniu na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych szkoły    

i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą: 

a)   uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły, 

b)   uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

8. Rada Rodziców opiniuje m.in: 

a)   program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 

b)   projekt planu finansowego szkoły, 

c)   ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

d)   pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

e)  podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 

10.  Rada  Rodziców  wybiera  dwóch  przedstawicieli  do  komisji  konkursowej  na         

       stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysomicach. 

11.  Podstawową  komórką  Rady Rodziców jest oddziałowa rada rodziców, składająca 

       się z trzech  rodziców,  wybierana w głosowaniu  tajnym, na pierwszym w danym 

roku szkolnym klasowym  zebraniu rodziców.  Szczegółowe  terminy  zebrań  

wyborczych poszczególnych klas ustala Dyrektor  Szkoły.   Oddziałowa  rada  

rodziców  wybiera   spośród   siebie przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.   

12. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu oddziałowych rad 

rodziców wybranych w tajnych wyborach spośród minimum trzech kandydatów 

zgłoszonych przez zebranych. 

13. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium. W skład 

Prezydium wchodzą przedstawiciele wszystkich poziomów edukacyjnych szkoły 

podstawowej (maksymalnie 6 osób) oraz  Dyrektor Szkoły Podstawowej z 

urzędu. Prezydium konstytuuje się, spośród siebie wybiera: przewodniczącego       

i zastępcę. Prezydium decyduje o wyborze skarbnika i  wskazuje osoby do 

złożenia wzorów podpisów w celu dokonywania wypłat  z konta Rady Rodziców.   
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14. Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców. Opracowuje plan działalności na 

dany rok szkolny wraz  z planem finansowo - gospodarczym oraz ramowe 

wytyczne do pracy rad klasowych. Dokumenty te zatwierdza Rada Rodziców                        

w pełnym składzie. 

15. Rada Rodziców wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną, w skład której nie 

mogą wchodzić członkowie Rady Rodziców wybrani do Prezydium.   

16. Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa 

razy w semestrze. Prowadzi je wychowawca oddziału. Zebranie zwołuje Rada                        

w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy po uzgodnieniu                   

z Dyrektorem Szkoły. 

17. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku szkolnym. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, 

nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

18. Uchwały wszystkich zebrań zapadają większością głosów. Jeżeli uchwała jest 

sprzeczna z obowiązującymi przepisami, Dyrektor Szkoły Podstawowej zawiesza 

ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu – do decyzji władz 

sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą. 

19. Dokumentacja działalności Rady przechowywana jest w kancelarii szkoły. 

Dokumentacja finansowa znajduje się u skarbnika Rady Rodziców. 

20. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się 

skarbnicy rad klasowych bądź z upoważnienia wychowawcy oddziałów. 

21. Komisja Rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu 

finansowo - gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów                         

i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców z dokumentami. 

22. O wynikach kontroli Komisja Rewizyjna informuje każdorazowo, na piśmie  

Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły. 

 

  

Regulamin uchwalono na zebraniu Rady Rodziców 29 września 2020 r.  

 

 

                                          Łysomice, 2020-09-29              
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                                                                                                               Załącznik nr 1  
                                                                                                         do Regulaminu RR 

 

 

ZASADY  I  TRYB  WYDAWANIA  OPINII 

PRZEZ  RADĘ  RODZICÓW  NA  TEMAT   PRACY   NAUCZYCILI 

SZKOLY PODSTAWOWEJ  W  ŁYSOMICACH 

 

1. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łysomicach na prośbę 

Dyrektora Szkoły wydaje opinię dotyczącą pracy nauczycieli. 

 

2. Opinia jest wystawiana na opracowanym druku.   

      

3. Treść opinii jest formułowana na podstawie wyników przeprowadzonej 

ankiety dla rodziców, dotyczącej wybranych zagadnień z pracy nauczycieli, 

istotnych dla rodziców i ich dzieci. 

 

4. Przygotowaną ankietę wypełniają wszystkie klasowe rady rodziców, w 

których zajęcia prowadzi dany nauczyciel. 

 

5. Opinię przygotowuje Prezydium, działające w imieniu Rady Rodziców, 

Podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców. 

Załączniki : 

1. Ankieta dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Łysomicach dotycząca 

wydania opinii pracy nauczyciela. 

2. Arkusz opiniujący pracę nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łysomicach. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły:                                                Przewodniczący  Rady Rodziców: 
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OPINIA   PRACY 

NAUCZYCIELA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ŁYSOMICACH 

 

…………………………………………….. 

 

 

 Na podstawie wyniku ankiet można stwierdzić: 

           

........................................................................................................................................... 

           

........................................................................................................................................... 

           

........................................................................................................................................... 

           

........................................................................................................................................... 

           

........................................................................................................................................... 

           

........................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                       

                                                                             

 

                                                                                Przewodniczący Rady Rodziców 

                                                                               Szkoły Podstawowej w Łysomicach                   

  

                                                                               …….................................................. 

                                                                                                   (podpis) 

 

Łysomice, dnia ……………………. 
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A N K I E T A 

DOTYCZĄCA  OPINIOWANIA  PRACY NAUCZYCIELA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  ŁYSOMICACH 

 

Imię i nazwisko nauczyciela oraz nauczany przedmiot: 

……………………………………………………………… 

 

1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami: 

                      A/ systematycznie 

                      B/ zadawalająco 

                      C/ w niewielkim stopniu. 

2. Nauczyciel wykazuje zaangażowanie w pracy pozalekcyjnej: 

                           A/ bardzo duże 

                           B/ średnie 

                           C/ niewielkie. 

3. Nauczyciel jest dyspozycyjny wobec uczniów i ich rodziców: 

                      A/ zawsze 

                      B/ często 

                      C/ rzadko. 

4. Nauczyciel cieszy się szacunkiem i uznaniem wśród rodziców: 

                      A/ zdecydowanie tak 

                      B/ raczej tak 

                      C/ trudno powiedzieć. 

5. Nauczyciel pogłębia zainteresowania dzieci: 

                      A/ zdecydowanie tak 

                      B/ raczej tak 

                      C/ trudno powiedzieć. 

6. Nauczyciel pomaga dzieciom mającymi trudności edukacyjne: 

                      A/ zawsze 

                      B/ często 

                      C/ rzadko. 


