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Regulamin Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej  nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi   

im . Janusza Korczaka w Sochaczewie 

 
 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie działa 

na podstawie artykułów 83 i 84  Ustawy o systemie Oświaty z 14 grudnia 2016 -  .(Dz. U. z 2020 

r. poz. 910, 1378, z 2021r. poz. 4 z późniejszymi zmianami) oraz §25 Statutu Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im . 

Janusza Korczaka w Sochaczewie  

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, 

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, 

5. Radzie klasowej - należy przez to rozumieć radę klasy wybieraną przez rodziców  uczniów 

poszczególnych oddziałów szkolnych, 

6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku - należy przez to rozumieć 

odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie Rodziców, 

7. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców, 

8. Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Rodziców. 

 

§ 2 

Rada Rodziców Szkoły jest reprezentantem rodziców uczniów wszystkich klas Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

 

§ 3 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie działa 

na terenie szkoły oraz w miejscach w których przebywają uczniowie tej szkoły. 

 

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły przez 

podejmowanie działań, jako organu szkoły wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz 

niniejszego regulaminu. 

 

 

Rozdział II 

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych 

 

§ 1 

1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów szkolnych, 

wybranym na pierwszym zebraniu w roku szkolnym przez zebranie rodziców uczniów każdej 

klasy podczas wyborów rady klasy w tajnych wyborach. Rada oddziałowa powinna liczyć nie 

mniej niż 3 osoby.  

2. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 
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3. W przypadku nieobecności reprezentanta rady oddziałowej w zebraniu Rady Rodziców, 

dopuszcza się pisemne wskazanie przedstawiciela, któremu przysługują prawa członka 

Rady Rodziców. 

4. Kadencja Rady trwa do 30 września nowego roku szkolnego lub dnia wyboru nowej Rady.  

 

§ 2 

1. Rada wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów: 

 Prezydium Rady, 

 Komisję rewizyjną Rady. 

2. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada wchodzą: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

3. W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: 

przewodniczący oraz 1-3 członków. 

4. Dopuszcza się wybór jawny Rady Rodziców w głosowaniu on-line.  

 

§ 3 

1. Rada działa przez zebrania w różnych dostępnych formach oraz organy wewnętrzne. 

2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym 

semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady. 

3. Zebranie Rady zwołują członkowie Prezydium z własnej inicjatywy, bądź na pisemny 

wniosek poszczególnych rad klasowych lub dyrektora. 

4. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą 

większością głosów obecnych członków. 

5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem 

doradczym zaproszone osoby, w szczególności dyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele, a 

także zainteresowani rodzice uczniów szkoły. 

6. Prezydium Rady rodziców może zwołać zebranie stacjonarne lub przy użyciu dostępnych 

środków komunikacyjnych z wykorzystaniem telefonów lub Internetu za pomocą bezpłatnych 

programów komunikacyjnych. 

7. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców , Przewodniczący, członkowie Komisji 

Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub 

umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły w drodze głosowania tajnego z zachowaniem 

kworum członków.  

 

§ 4 

1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane 

2. Protokół zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:  

a. Numer , datę i miejsce zebrania 

b. Listę osób obecnych podczas zebrania 

c. Przebieg obrad i jego streszczenie  

d. Podpis przewodniczącego i protokolanta. 

 

 

Rozdział III 

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych. 

 

§ 1 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów 

szkoły. 

§ 2 

. 
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1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych 

organów szkoły oraz na zewnątrz. 

 

§ 3 

1. Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium. 

 

§ 4 

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

wiceprzewodniczący. 

2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. 

3. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Prezydium lub Komisji 

rewizyjnej, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce. 

 

  

Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady. 

 

§ 1 

1. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób 

fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł. 

2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym 

szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu 

wychowania i opieki nad uczniami. 

3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

a. dyrektor, 

b. nauczyciele, 

c. pedagog szkolny, 

d. rady klasowe, 

e. samorząd uczniowski. 

 

§  2 

1. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania 

środkami społecznymi.  

 

§  3 

1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone i pożytkowane zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

 

§  4 

1. Środki pieniężne Rady Rodziców są zbierane , gromadzone i wydatkowane w sposób 

transparenty. 

2. Środki pieniężne Rady Rodziców zbierane są ze składek w sposób dobrowolny. 

3. Podanie wartości składki do opinii publicznej musi być wraz z informacją o jej 

dobrowolności. 

 

Rozdział V 

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe. 
 

§ 1 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały. 

 

§ 2 
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Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. 

 

§ 3 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

§ 4 

Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły. 

 

 

§ 5 

Regulamin Rady Rodziców jest jawny i podlega upublicznieniu przez cały rok szkolny na 

stronie internetowej szkoły. 


