
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

przy Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie 

§ 1. Przedmiot i zakres działania. 

1. Komitet rodzicielski jest samorządnym przedstawicielem wszystkich rodziców. Komitet 

współpracuje z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną szkoły, organizacjami społecznymi 

działającymi w szkole oraz samorządem uczniowskim w zakresie doskonalenia 

organizacji pracy szkoły, prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach szkoły, 

zaznajamianie rodziców z wymogami szkoły oraz pozyskiwania ich do czynnego 

udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do udziału w 

świadczeniu pomocy materialnej szkole. 
2. Komitet rodzicielski prowadzi działalność na podstawie regulaminu komitetu 

rodzicielskiego, rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. 

§ 2. Zadania i uprawnienia komitetu rodzicielskiego. 

1. Współudział w programowaniu pracy szkoły. 

2. Pomoc dyrekcji szkoły w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły. 

3. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, szkole i środowisku. 

4. Udzielanie pomocy i wspieranie wszystkich organizacji społecznych w szkole oraz 

samorządu uczniowskiego. 

5. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków 

finansowych dla szkoły, w tym także pomocy materialnej i finansowej od zakładów 

pracy współpracujących ze szkolą i komitetem rodzicielskim. 

6. Wydawanie opinii w sprawie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, zgodnie 

z art.9c Karty Nauczyciela. 

§ 3. Organizacja i zasady działania komitetu rodzicielskiego. 

1. W skład komitetu rodzicielskiego wchodzą rady klasowe rodziców, (trójki klasowe) 

wybrane przez zebrania klasowe rodziców. 

2. Komitet rodzicielski do udziału w jego pracach/po uprzednim uzgodnieniu z 

dyrektorem szkoły / może zaprosić inne osoby. 

3. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor szkoły, bądź wyznaczony przez 

niego zastępca 

3. Komitet rodzicielski wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały komitetu 

rodzicielskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

4. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, dyrektor szkoły zawiesza uchwałę. Dyrektor szkoły zawieszając wykonanie 

uchwały w terminie siedmiu dni od jego podjęcia uzgadnia z komitetem rodzicielskim 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku 

uzgodnienia dyrektor szkoły, bądź komitet rodzicielski przekazują sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu szkolę. 

5. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. 

6. W wypadku rezygnacji bądź odwołania członka ze składu komitetu przed upływem 

kadencji, rada klasowa rodziców wybiera nowego swojego przedstawiciela. Wybrany 

przez radę klasową przedstawiciel wchodzi automatycznie w skład komitetu 

rodzicielskiego. 



7. Ustępujący komitet rodzicielski działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się 

nowego komitetu rodzicielskiego, co powinno nastąpić w okresie jednego miesiąca po 

odbyciu klasowych zebrań rodziców, najpóźniej do końca września 

§ 4. Organa komitetu rodzicielskiego, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji. 

1. Komitet na swym pierwszym posiedzeniu wybiera prezydium komitetu rodzicielskiego. 

2. W skład prezydium komitetu rodzicielskiego wchodzi: 

1) przewodniczący, 

2) wiceprzewodniczący, 
3) sekretarz, 
4) skarbnik, 

 

3. Prezydium Rady Rodziców wykonuje następujące zadania : 

1) przygotowuje do rozpatrzenia przez ogólne zebranie rodziców projekty 

regulaminu oraz planu pracy komitetu rodzicielskiego, 

2) zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zebranie komitetu 

rodzicielskiego oraz ogólne zebranie rodziców, ustalając termin i porządek 

zebrania, 

3) podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji komitetu 

rodzicielskiego w okresie między zebraniami komitetu rodzicielskiego, 

4) podejmuje działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły na działalność dydaktyczno-wychowawczą, 

5) współpracuje z dyrekcją szkoły ,radą pedagogiczną ,w zakresie doskonalenia 

organizacji pracy szkoły, prezentuje opinie rodziców we wszystkich ważnych 

sprawach szkoły, angażuje rodziców do czynnego udziału w realizacji 

programu nauczania, wychowania i opieki, 

6) na prośbę organu prowadzącego lub organu prowadzącego nadzór 

pedagogiczny, wystawia opinię o pracy organów szkoły. 

 

4. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje i kieruje pracą prezydium komitetu 

rodzicielskiego oraz reprezentuje komitet rodzicielski w organach szkoły i we 

wszystkich kontaktach na zewnątrz szkoły. 

5. Rada Rodziców przedstawia w formie pisemnej na zakończenie roku szkolnego 

rozliczenie swojej działalności. 

 

§ 5. Fundusz komitetu rodzicielskiego. 

1. Komitet rodzicielski gromadzi fundusze, które są przeznaczone w szczególności 

na bieżącą dydaktyczno-wychowawczą działalność szkoły oraz wspieranie działalności 

samorządu uczniowskiego. 

2. Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala corocznie zebranie komitetu 

rodzicielskiego. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od 

określonej przez komitet. 

3. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na decyzjach podejmowanych 

przez Prezydium Rady Rodziców. 

4. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków komitetu rodzicielskiego odbywa się na 

zasadach ustalonych przez Ministra Finansów. 



5. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia 

dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony 

przewodniczącego komitetu rodzicielskiego i dyrektora szkoły. 

6. Pełnomocnictwa do otwarcia rachunku, zawarcia umowy rachunku, dysponowania 

środkami zgromadzonymi na rachunku, udziela się: przewodniczącemu, 

wiceprzewodniczącemu, skarbnikowi Rady Rodziców. Wymagane są dwa podpisy. 

§ 6. Postanowienie końcowe. 

1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trakcie przewidzianym dla jego 

ustalenia. 

2. Komitet rodzicielski używa stempla podłużnego z napisem „Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie". 

3. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia. 
 


