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Rada Rodziców
Rola i kompetencje
Niniejszy dokument opisuje rolę i kompetencje Rady Rodziców, jej zadania oraz procedurę
wyboru członków Rady w klasach.
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2 Podstawa prawna
Kompetencje Rady Rodziców określa:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
późn. zm.)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )



Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli
polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648)
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3 Czym jest Rada Rodziców?
Rada Rodziców jest nieposiadającym osobowości prawnej organem szkoły niezależnym od
Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, który reprezentuje ogół rodziców uczniów danej szkoły.
W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel rodziców (prawnych opiekunów) z każdej klasy
szkolnej.
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4 Cele działalności Rady Rodziców
Do celów Rady Rodziców należy:


reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej
statutowej działalności;



dbanie o dobre imię i wizerunek Szkoły;



rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;



organizowanie działalności pozaszkolnej;



stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;



działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
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5 Regulamin Rady Rodziców
Uchwalanie regulaminu pracy Rady Rodziców jest wyłączną kompetencją tego organu. Dyrektor
szkoły, po otrzymaniu regulaminu, może ingerować w zapisy regulaminowe, jeżeli zapisy te będą
sprzeczne z obowiązującym prawem, w tym ze statutem szkoły.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:


wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady (między innymi określenie osób funkcyjnych w
Radzie Rodziców, np. przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, czy
skarbnik).



szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;



zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców (art. 54 ust. 8).
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6 Wybory do Rady Rodziców
Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
Należy tak zorganizować pierwsze spotkania w poszczególnych klasach, by możliwe było
wybranie przedstawicieli rodziców. W pierwszej kolejności należy wskazać reprezentantów do
rad oddziałowych (trójek klasowych). Następnie wybrać należy rodzica, który będzie
przedstawicielem w Radzie Rodziców (z pośród rodziców wchodzących w skład rady
oddziałowej).
Datę wyborów do Rady Rodziców Dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i
uczniów nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów.
Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:


wybory są powszechne, równe i większościowe;



w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły;



do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych;



komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców;



wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację
wyborów;



niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,



członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów;



organem odwoławczym działalności komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły;



skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po
dacie wyborów.
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7 Zadania Rady Rodziców
Do zadań Rady Rodziców należy:


Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły.



Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności rodziców, a także
ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.



Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
o znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
o uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego
postępów lub trudności,
o znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad
oceniania;
o uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
o wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły,
o określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
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8 Kompetencje Rady Rodziców
Do kompetencji Rady Rodziców należy:


uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
o programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
o programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.



opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły (art. 54 ust. 2 pkt 2 u.s.o.).



opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Kierownika Szkoły.



opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (art. 56 ust. 2 u.s.o.),



wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 KN, z zastrzeżeniem
ust. 13);



wnioskowanie, wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, o nadanie
szkole lub placówce przez organ prowadzący imienia (np. § 1 ust. 4 zał. nr 2 do
rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół, np. § 1 ust. 2 zał. nr. 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek
publicznych).

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu
prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły (art. 54 ust. 1 u.s.o.).
Rada rodziców Szkoły nie może podejmować działań sprzecznych z interesami, celami i
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zadaniami szkoły.
Projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest
ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w
formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem.

8.1 Uprawnienia Rady Rodziców
Rada Rodziców ma możliwość:


wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela,



występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły, w
szczególności w prawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;



delegować swojego przedstawiciela do Zespołu oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
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9 Fundusze Rady Rodziców
W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (art. 54 ust. 8 u.s.o), takich jak wpływy z akcji
charytatywnych, darowizny. Podstawą działalności finansowej jest roczny plan finansowy, w
którym określone są planowane przychody i wydatki. Prawo dokonywania kontroli działalności
finansowej posiadają wyłącznie organy wewnętrzne Rady Rodziców.
Żaden inny organ szkoły niż Rada Rodziców nie ma prawa gromadzić i gospodarować środkami
finansowymi, które nie są środkami wynikającymi z planu finansowego szkoły.
Należy nadmienić, że ustawa o systemie oświaty jednoznacznie określa cele gromadzenia
środków. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa rada w regulaminie, a środki
finansowe mogą być wydawane tylko w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
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10 Impressum
Opracowano w oparciu o:


Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
późn. zm.)



Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )



Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 60)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli
polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648)



Statut Polskiej Szkoły we Frankfurcie nad Menem
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