
 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

I SPOŁECZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  TPZ  

W ZGIERZU 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

§ 1 

 Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców uczniów uczęszczających do               

I Społecznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu. 

 

ROZDZIAŁ II  

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW  

 

§ 2 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie 

do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. 

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej i wychowawczej 

funkcji szkoły. 

§ 3 

1.  Podstawowe zadania  Rady Rodziców określa Statut I Społecznej Szkoły Podstawowej 

TPZ.  Pozostałe zadania to: 



 

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły,  

b) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, poprzez: 

- zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły, - 

- formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego 

oraz Statutu, 

-   finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, 

 -  wspieranie działalności samorządu uczniowskiego, 

- organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu    

podniesienia   jakości jej pracy. 

 

2. W wyżej wymienionym zakresie Rada Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ 

współdziała z innymi organami społecznymi funkcjonującymi w Zespole Szkół Społecznych 

TPZ, tj.: Radą Rodziców Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ, Radą Szkoły                     

I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ, Radą Szkoły Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego TPZ. 

 

 

ROZDZIAŁ III  

 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

 

§ 4 

1. Podstawową strukturą organizacyjną rodziców w I Społecznej Szkole Podstawowej TPZ 

jest zebranie rodziców klasy. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z 

inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub Dyrektora 

Szkoły. 

 

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z  co 

najmniej 2 osób,  tak aby można wybrać: Przewodniczącego i Zastępcę. Zebranie rodziców 

uczniów danej klasy wybiera jednego przedstawiciela z Klasowej Rady Rodziców do Rady 

Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ.   



 

§ 5 

1  Klasowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora             

i innych organów Szkoły. 

2. Kadencja Klasowej Rady Rodziców trwa jeden rok. 

3. Do zadań Klasowej Rady Rodziców  należy w szczególności: 

a) realizowanie celów i zamierzeń Rady Rodziców oraz jej Prezydium w danej klasie, 

b) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy 

wobec Dyrektora i nauczycieli, 

c) występowanie z wnioskami do Rady Rodziców oraz opiniowanie projektów jej 

uchwał, 

d) informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady,  

e) zwoływanie zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wychowawcy lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady 

reprezentatywności rodziców, 

f) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy. 

4. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

wyznaczony członek Rady Klasowej. 

 

§ 6 

1. Przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich klas  tworzą Radę Rodziców I Społecznej 

Szkoły Podstawowej TPZ. Wybory do Rady Rodziców odbywają się corocznie w miesiącu 

wrześniu, z zastrzeżeniem, że do czasu wyboru nowego składu Rady Rodziców 

dotychczasowa Rada zachowuje swoje kompetencje stanowiące. 

2. Rada Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ liczy co najmniej 3 członków. 

Wybierają oni spośród siebie Prezydium, które stanowi przewodniczący, jego zastępca oraz 

sekretarz. 

3. Przewodniczący organizuje pracę Rady Rodziców i reprezentuje ją wobec innych organów 

szkoły oraz organu prowadzącego szkołę. 



 

4. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy liczby członków. Uchwały są protokołowane. Za protokoły Rady Rodziców 

odpowiada sekretarz Rady.  

5.  Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się na terenie szkoły w zależności od potrzeb, nie 

mniej niż  3 razy w roku szkolnym na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców lub 

Dyrektora Szkoły lub połowy członków Rady Rodziców. 

6. Dopuszcza się wspólne posiedzenia wszystkich społecznych organów istniejących w 

Zespole Szkół Społecznych TPZ, tj.: Rady Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ 

Rady Rodziców Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ, Rady Szkoły I Społecznej 

Szkoły Podstawowej TPZ, Rady Szkoły Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ. 

Uchwały podejmowane wspólnie przez wyżej wymienione organy zapadają zwykłą 

większością głosów wszystkich uczestników posiedzenia. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV  

 

WYBORY DO PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

 

§ 7 

1 Wybory Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu.  

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla 

danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie. 

3. Wybory odbywają się zwykłą większością głosów. 

4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim 

posiedzeniu. 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW  

 

§ 8 

1 Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły 

z następujących źródeł  

a) ze składek rodziców, 

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funduszy do których zwróci się 

prezydium Rady, 

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i 

mieszkańców środowiska szkoły, 

d) z działalności gospodarczej, 

e) z innych źródeł prawnie niezakazanych. 

§ 9 

1 Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycję 

wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Prezydium Rady Rodziców. 

§ 10 

1 Rada Rodziców może upoważnić Dyrektora Szkoły do dysponowania funduszami i 

wydatkowania ich na cele Zespołu Szkół Społecznych TPZ. 

2. Dokumentację finansową prowadzi skarbnik Rady Rodziców lub księgowy Zespołu Szkół 

Społecznych TPZ zgodnie z przepisami prawa finansowego. 

3. Nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej czuwa Przewodniczący Rady. 

Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców przedstawiane jest corocznie na 

posiedzeniu Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może przekazywać darowizny rzeczowe w celu powiększenia składników 

majątkowych Zespołu Szkół Społecznych TPZ. 



 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 11 

1 W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców 

zaprasza na swoje zebrania Dyrektora Szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów 

szkoły. 

2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień 

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 2.3 niniejszego 

Regulaminu. 

3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrektora Szkoły lub podległych mu 

pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną czy Radę Szkoły Prezydium Rady Rodziców 

może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do organu prowadzącego szkołę 

§ 12 

1. Członkowie klasowych Rad Rodziców oraz  Prezydium Rady Rodziców mogą być 

odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru 

postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez pojęcie uchwały zwykłą większością 

głosów. 

§ 13 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

 

RADA RODZICÓW 

I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ 

95-100 Zgierz 

Ul. B. Leśmiana 1 budynek B 

NIP …………………… 

 



 

 

2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców mogą posiadać pieczątkę imienną z wymienioną 

funkcją, zaewidencjonowaną w arkuszu „Wzory pieczątek”, będącego załącznikiem do 

Instrukcji Kancelaryjnej Zespołu szkół Społecznych TPZ. 

§ 14 

1 Zmian w Regulaminie dokonywać może zebranie Rady Rodziców na umotywowany 

wniosek Prezydium Rady Rodziców. 

 

Regulamin wprowadza się do stosowania zgodnie z uchwałą zebrania Rady Rodziców           

z dnia 14 września  2017 roku. 

 

Popisy członków Rady Rodziców                              Przewodniczący Rady 

Rodziców 

(podpisy złożone na oryginale regulaminu) 
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……………………………………… 

……………………………………… 
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