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Prawo wewnątrzszkolne.
Rada rodziców w szkole.

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Janusz Szklarczyk

Tematyka
1. Cele działalności rady rodziców.
2. Podstawy prawne funkcjonowania rady
rodziców w szkole.
3. Skład rady rodziców.
4. Kompetencje i uprawnienia rady
rodziców.
5. Podejmowanie uchwał.
6. Regulamin działalności rady rodziców.
7. Inne.
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CELE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW
1) Aktywizowanie i angażowanie rodziców do działań
na rzecz szkoły.
2) Wspomaganie szkoły na rzecz poprawy warunków
materialnych i organizacyjnych jej funkcjonowania.
3) Podejmowanie działań zmierzających do
doskonalenia statutowej działalności szkoły.
4) Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły do pozostałych organów
szkoły.
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PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY
RODZICÓW
Rada rodziców jest społecznym organem szkoły
lub placówki.
 Rady rodziców obowiązkowo funkcjonują w
szkołach publicznych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego (gminy,
powiaty, samorząd województwa).
 W przypadku szkół publicznych prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonowanie
rady rodziców zależy od osób prowadzących te
szkoły, co zostaje określone w statucie tych szkół.
2014-12-03
Podobnie jest w szkołach niepublicznych.
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PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY
RODZICÓW
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) w art. 53 ust. 1 stwierdza:
„W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6,
działają rady rodziców, które reprezentują ogół
rodziców uczniów”.
Należy pamiętać, że ilekroć w ustawie o systemie
oświaty jest mowa bez bliższego określenia o szkole
należy przez to rozumieć także przedszkole.
Art. 53 dotyczy szkół i placówek publicznych, co
oznacza, że tworzenie rad rodziców w szkołach
niepublicznych
jest uznaniowe.
2014-12-03
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PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY
RODZICÓW
Czy we wszystkich szkołach publicznych tworzy się
rady rodziców?
NIE.
[na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy]
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie
rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się
rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 1101 z późniejszymi
zmianami) nie tworzy się rad rodziców w:
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PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY
RODZICÓW
 szkołach dla dorosłych,
 szkołach policealnych dla młodzieży;
 szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy
społecznej,
 szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych,
 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii,
oraz
 placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia
praktycznego, ośrodkach dokształcana i doskonalenia zawodowego,
 poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych,
 bursach i domach wczasów dziecięcych,
 bibliotekach
pedagogicznych.
2014-12-03
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Klasa to nie to samo co oddział
W skład rady rodziców w szkole wchodzą po jednym
przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału.
W tych wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden
rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w danym roku szkolnym, w każdym oddziale
[potocznie nazwanym klasą].
2014-12-03
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Inaczej
dokonuje się wyborów rady rodziców w
szkołach artystycznych [art. 53 ust. 2 pkt 3 ustawy].
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Do kiedy należy wybrać radę rodziców?
Przepisy ustawy o systemie oświaty nie wymieniają
wprost terminu czy też daty wyboru rady rodziców, a
jedynie stwierdzają w art. 53 ust. 3 zdanie drugie
„Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku szkolnym.”.
Biorąc jednak pod uwagę, że rada rodziców ma
uchwalić w porozumieniu z radą pedagogiczną
„program wychowawczy szkoły” oraz „program
profilaktyki” w terminie do 30 września należy uznać,
iż wybór rady rodziców powinien być dokonany przed
30 września i to na tyle, aby rada rodziców mogła
2014-12-03
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uchwalić te dwa programy.

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Ilu rodziców liczy rada rodziców?
Co najwyżej tyle ile jest w szkole oddziałów. Jeżeli np.
gimnazjum ma 9 oddziałów, to rada rodziców liczy nie
więcej niż 9 osób, ale co najmniej 2 osoby.
Czy rada rodziców może działać jeżeli rodzice oddziału
(klasy) nie wybiorą przedstawiciela?
Oczywiście tak, pod warunkiem, że wybranych
zostanie co najmniej 2 rodziców z 2 oddziałów; chyba,
że inaczej stanowi regulamin działalności rady
rodziców (np. radę rodziców uważa się za powołaną
jeżeli co najmniej połowa oddziałów w szkole wybrała
swojego
przedstawiciela).
2014-12-03
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Czy w radzie rodziców może być 2 przedstawicieli z
jednego oddziału, gdy z innego nie wybrano
przedstawiciela?
Nie. Ustawa mówi jednoznacznie – po jednym
przedstawicielu oddziału.
Czy jest możliwe, aby obydwoje rodziców wchodziło w
skład rady rodziców skoro jednego ucznia
reprezentuje jeden rodzic?
Tak. Rodzice ci mogą być wybrani w różnych
oddziałach.
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Czy jest określona liczba rodziców danego oddziału,
aby można było dokonać wyboru przedstawiciela?
Przepisy nie określają tej liczby. O tym zadecydują
rodzice danego oddziału, a także regulamin
działalności rady rodziców.
Czy w każdej szkole publicznej tak dokonuje się
wyborów rady rodziców?.
Nie. Inaczej dokonywany jest wybór rady rodziców w
szkołach artystycznych. W szkołach artystycznych
wybiera się co najmniej 7 przedstawicieli, w tajnych
wyborach, ale przez zebranie rodziców uczniów danej
szkoły.
2014-12-03
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Jak dokonujemy wyborów rady rodziców w
placówkach?
Zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy w tajnych
wyborach wybieramy co najmniej 7 przedstawicieli
przez zebranie rodziców wychowanków danej
placówki.
[ogniska artystyczne, domy kultury, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, młodzieżowe domy kultury,
międzyszkolne ośrodki sportowe]
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Czy w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
do składu rady wybiera się rodzica z oddziału
przedszkolnego?
Tak. Zgodnie z § 5 ust. 6 ramowego statutu szkoły
podstawowej oddziały przedszkolne tworzy się w szkole.
Zatem oddziały przedszkolne są integracyjnymi
częściami szkoły.
Ile będzie liczyła osób rada rodziców w zespole szkolnoprzedszkolnym (szkoła podstawowa i przedszkola)?
Jeżeli statut będzie przewidywał radę rodziców zespołu,
to co najwyżej tyle osób ile jest oddziałów w szkole
podstawowej
i w przedszkolu razem. Wybór
2014-12-03
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przedstawiciela oddziału w przedszkolu dokonuje się jak
w szkole. Przy odrębnych radach, jak opisano wcześniej.
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SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY
Jak należy postąpić, gdy dwoje kandydatów na
przedstawiciela oddziału do rady oddziału otrzymało
jednakową liczbę głosów?.
Wybierać do skutku. W innym przypadku będzie to
oznaczało, iż nie wybrano przedstawiciela tego
oddziału.
Czy w skład rady rodziców może wchodzić nauczyciel
danej szkoły?
Tak, jeżeli jego dziecko jest uczniem szkoły i
nauczyciel, jako rodzic, został wybrany jako
przedstawiciel oddziału.
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RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty
organ prowadzący szkoły różnych typów może
połączyć je w zespół.
W nadanym przez organ prowadzący zespół statucie
zespołu organ może zdecydować czy:
 zachować odrębność rad pedagogicznych, rad
rodziców i samorządów uczniowskich lub
 utworzyć radę pedagogiczną zespołu, radę
rodziców zespołu i samorząd uczniowski zespołu.
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RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
W przypadku zespołu szkół istnieje możliwość:
 utworzenia rady rodziców zespołu na wniosek rad
rodziców szkół wchodzących w skład zespołu lub
 utworzenia rad rodziców poszczególnych szkół
wchodzących w skład zespołu na ich wniosek.
Na podstawie uchwał rad rodziców należy dokonać
zmian w statucie (znowelizować statut). Przygotowanie
projektu zmian w statucie jest zadaniem rady
pedagogicznej.
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RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
Utworzenie rady rodziców zespołu nie zmienia zasad i
sposobu wyboru składu rady rodziców zespołu oraz
kompetencji rady rodziców, z wyjątkiem delegowania
przedstawiciela do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora zespołu.
Jeżeli w zespole szkół funkcjonują rady rodziców
poszczególnych szkół, to przedstawiciela do komisji
konkursowej wyłania się (wybiera się) spośród
członków wszystkich rad rodziców. Podobnie deleguje
się przedstawiciela w przypadku nowo zakładanego
zespołu szkół.
2014-12-03
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KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
Kompetencje rady rodziców zostały określone w:
 ustawie o systemie oświaty,
 ustawie – Karta Nauczyciela,
 rozporządzeniach wydanych na podstawie
delegacji ustawowych,
 statucie szkoły.
Kompetencje rady rodziców podzielimy na:
 kompetencje stanowiące,
 kompetencje opiniodawcze;
 uprawnienia.
2014-12-03
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KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
Ustawa o systemie oświaty w art. 51 ust. 1 nadała
bardzo szerokie uprawnienia radzie rodziców:
„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 szkoły lub
placówki.”
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KOMPETENCJE STANOWIĄCE

Kompetencja stanowiąca
Uchwalanie w porozumieniu z
radą pedagogiczną programu
wychowawczego szkoły
obejmującego wszystkie treści i
działania o charakterze
wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez
nauczycieli

Podstawa prawna

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zmianami)
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KOMPETENCJE STANOWIĄCE
Kompetencja stanowiąca

Podstawa prawna

Uchwalanie w porozumieniu z
radą pedagogiczną programu
profilaktyki dostosowanego do
potrzeb rozwojowych uczniów
art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z
oraz potrzeb danego środowiska, dnia 7 września 1991 r. o
obejmującego wszystkie treści i systemie oświaty
działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców
Uchwalanie regulaminu swojej
działalności
2014-12-03

art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie
oświaty
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KOMPETENCJE OPINIODAWCZE

Kompetencja opiniodawcza

Podstawa prawna

Opiniowanie programu i harmonogramu
poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki

art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opiniowanie projektu planu finansowego
składanego przez dyrektora szkoły

art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole
stowarzyszeń lub innych organizacji

art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na
wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

art. 64a ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

2014-12-03

23

KOMPETENCJE OPINIODAWCZE

Kompetencja opiniodawcza
Uzgodnienie wzoru jednolitego
stroju do noszenia przez uczniów na
terenie szkoły
Opiniowanie pracy nauczyciela do
ustalenia oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres
stażu
Opiniowanie propozycji zajęć
wychowania fizycznego do wyboru
przez uczniów (RS)

2014-12-03

Podstawa prawna
art. 64a ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie
oświaty
art. 9c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.
191 ze zmianami)
§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie
dopuszczalnych form realizacji
obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego (Dz. U. Nr 175 poz.
1042)
24
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KOMPETENCJE OPINIODAWCZE
Kompetencja opiniodawcza

Podstawa prawna

Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć
edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MEN
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 204 ze zmianami)

Zaopiniowanie ustalenia w liceum
ogólnokształcącym przedmiotów realizowanych
w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń
wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym, że co
najmniej jednym z tych przedmiotów powinna
być: historia, geografia, biologia, chemia lub
fizyka [RS]

ust. 3 ramowego planu nauczania dla liceum
ogólnokształcącego, w tym liceum
ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w
normie intelektualnej: niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, i liceum
ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w
którym jest prowadzone kształcenie w klasie
wstępnej stanowiącego załącznik nr 7 do
rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 ze zmianami)
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KOMPETENCJE OPINIODAWCZE
Kompetencja opiniodawcza

Podstawa prawna

zaopiniowanie ustalenia w technikum
przedmiotów realizowanych w zakresie
rozszerzonym, spośród których uczeń
wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych
przedmiotów powinna być: geografia,
biologia, chemia, fizyka lub matematyka [RS]

ust. 4 ramowego planu nauczania dla technikum,
w tym technikum specjalnego dla uczniów w
normie intelektualnej: niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym załącznik nr 8 do
rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 204 ze
zmianami)

Opiniowanie wyznaczenia na początku etapu
edukacyjnego dla danego oddziału lub
zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w
podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym

§ 7 ramowego statutu publicznego liceum
ogólnokształcącego (zał. nr 4 do rozporządzenia
MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze
zmianami)
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KOMPETENCJE OPINIODAWCZE
Kompetencja opiniodawcza

Podstawa prawna

Opiniowanie nadanie imienia szkole ramowe statuty szkól lub placówek
lub placówce
(np. § 1 ust. 3 LO, LP, G, ZSZ)
§ 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18
Zaopiniowanie ustalenie
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
dodatkowych dni wolnych od zajęć
szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze
dydaktyczno-wychowawczych
zmianami)
Zaopiniowanie ustalenie
dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych,
innych niż określonych w § 5 ust. 1
rozporządzenia

§ 5 ust. 4 rozporządzenia MENiS
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U.
Nr 46 poz. 432 ze zmianami)
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UPRAWNIENIA
Uprawnienie

Podstawa prawna

Delegowanie przedstawiciela do
komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora

art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Delegowanie przedstawiciela rad
rodziców do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora nowo
zakładanego zespołu szkół lub
placówek

art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Możliwość występowania do
dyrektora szkoły i innych organów
szkoły lub placówki, organu
art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
prowadzącego, organu sprawującego
1991 r. o systemie oświaty
nadzór pedagogiczny z wnioskami i
2014-12-03
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opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki
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UPRAWNIENIA
Uprawnienie

Podstawa prawna

Wnioskowanie o wprowadzenie lub
zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego
stroju

art. 64a ust. 1 i 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wnioskowanie o dokonanie oceny
pracy nauczyciela

art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami)

Wybór przedstawiciela rodziców
wchodzącego w skład rady szkoły,
a gdy nie powołano rady szkoły
przedstawiciela rady rodziców do
zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy

§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN
z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela, trybu postępowania
odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego (Dz.
U. Nr 98 poz. 1066 ze zmianami)
29
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UPRAWNIENIA
Uprawnienie

Opiniowanie zestawu podręczników
lub materiałów edukacyjnych
obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co
najmniej trzy lata szkolne

Podstawa prawna

art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty

Opiniowanie materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w
art. 22ab ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7
poszczególnych oddziałach w danym września 1991 r. o systemie oświaty
roku szkolnym
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KOMPETENCJA SZCZEGÓLNA
Najważniejszymi kompetencjami rady rodziców związanymi
z funkcjonowaniem szkoły i jej działalnością statutową są:
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
programu wychowawczego szkoły,
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
programu profilaktyki.
Obowiązkiem ustawowym rady rodziców jest uchwalenie
tych programów nie później niż do 30 dni od dnia
rozpoczęcia roku szkolnego (praktycznie do 30 września).
Jeżeli rada rodziców nie uzyska porozumienia z tej sprawie
z radą pedagogiczną programy te ustala dyrektor szkoły w
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
(Małopolskim
Kuratorem Oświaty), co nie zwalnia rady 31
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rodziców z uchwalenia tych programów w porozumieniu z
radą pedagogiczną.

INNE UPRAWNIENIA I ZADANIA
Rada rodziców może porozumiewać się, ustalać zasady i
zakres współpracy z innymi radami rodziców. [art. 53 ust.
5]
Rada rodziców może wspierać działalność statutową
szkoły. W tym celu może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców musi
określać regulamin działalności rady rodziców. [art. 53 ust.
8]
Zbiórki ofiar w gotówce mogą się odbywać zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 732)
2014-12-03
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PODEJMOWANIE UCHWAŁ
Rada rodziców jest organem kolegialnym, co oznacza,
że decyzje są podejmowane w formie uchwał.
Tytuł
nazwa aktu,
oznaczenie organu,
data wydania aktu,
przedmiot uchwały
Tekst
powołanie podstawy prawnej,
jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty, litery, tirety),
przewidzenie ogłoszenia,
data wejścia w życie,
2014-12-03
podpis organu (lub upoważnionego przedstawiciela organu)

33

PRZYKŁAD UCHWAŁY
Uchwała
Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 99 w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do
szkolnego planu nauczania
Działając na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz.
204 ze zmianami) uchwala się co następuje:
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PRZYKŁAD UCHWAŁY
§1
Rada Rodziców pozytywnie opiniuje zamiar wprowadzenia z
dniem
1 września 2014 r. do szkolnego planu nauczania dodatkowych
zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego dla klasy IV.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Adam Bielecki
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PRZYKŁAD UCHWAŁY
Uchwała
Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
z dnia 10 maja 2014 r.
w sprawie zaopiniowania pracy pani AB do oceny dorobku
zawodowego
Działając na podstawie art. 9c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi
zmianami) uchwala się co następuje:
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PRZYKŁAD UCHWAŁY
§1
Rada Rodziców negatywnie zaopiniowała pracę pani AB do oceny
dorobku zawodowego.
§2
Opinia o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania opinii
Dyrektorowi Zespołu
Przewodniczący Rady Rodziców
Maria Kalicińska
2014-12-03
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Regulamin działalności rady rodziców
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
rada rodziców ma ustawowy obowiązek
uchwalenia regulaminu swojej działalności
(„Regulamin działalności Rady Rodziców
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Ojcowie”).
Regulamin po uchwaleniu należy przekazać
dyrektorowi szkoły, placówki lub zespołu.
Dyrektor powinien sprawdzić czy przekazany
Regulamin nie jest sprzeczny ze statutem szkoły.
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Regulamin działalności rady rodziców
Regulamin rady rodziców powinien określać:
1) definicję i cele działania rady;
2) wewnętrzną strukturę rady [kierownictwo, zarząd
– przewodniczący, zastępca lub zastępcy,
sekretarz, skarbnik];
3) kompetencje rady [kompetencje i uprawnienia
wynikające z przepisów prawa, dostosowane do
danego typu szkoły];
4) zadania członków rady [w tym: zadania,
kompetencje i uprawnienia przewodniczącego,
zastępcy, sekretarza, skarbnika,
odpowiedzialność tych osób],
5) tryb pracy rady [częstotliwość zebrań rady,
kierownictwa, sposób podejmowania decyzji, 39
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wymagana większość, kworum, roczny plan
pracy];

Regulamin działalności rady rodziców
Regulamin rady rodziców powinien określać:
6) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów
przedstawicieli rad oddziałowych do rady
rodziców szkoły [lista obecności osób na
zebraniu, tajność wyborów, osoby uprawnione
do głosowania, sposób zgłaszania kandydatów,
sposób liczenia głosów, protokół lub notatka z
wyborów, jak należy postąpić gdy kandydaci
uzyskali taką samą liczbę głosów, postępowanie
w przypadku rezygnacji przedstawiciela z
członkostwa w radzie rodziców,…];
7) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do
rad oddziałowych [liczba członków rady
oddziałowej, funkcje członków rady oddziałowej
(przewodniczący, skarbnik, protokolant),
2014-12-03
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głosowanie jawne, warunki wyboru, zasady
zmiany składu, finanse oddziałowe, ..];
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Regulamin działalności rady rodziców
Regulamin rady rodziców powinien określać:
8) protokołowanie zebrań i uchwał [miejsce
protokołowania zebrań (książka protokołów,
wersja elektroniczna czy odręczna),
dokumentowanie uchwał, osoby podpisujące
protokół, co zawiera protokół (porządek zebrania,
data zebrania, obecność, zwięzła informacja,
podjęte uchwały i ustalenia)];
9) zasady gospodarki finansowej [sposób ustalania
składek na radę rodziców, wysokość składki,
sposób przyjmowania i dokumentowania wpłat,
roczny plan wpływów i wydatków, zatwierdzania
wydatków, kto opisuje rachunki, pogotowie
kasowe, pełnomocnictwa bankowe, sposoby
rozliczania, inne przychody ..]
2014-12-03
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Regulamin działalności rady rodziców
Regulamin rady rodziców powinien określać:
9) zasady kontroli wydatków [powołanie komisji
rewizyjnej, liczebność komisji, zasada iż
członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba
podpisująca wydatki, uprawnienia komisji,
dokumentowanie, sprawozdanie czy też raport z
kontroli, informowania rodziców o działalności,
absolutorium,..];
10) inne [według uznania i potrzeb danej rady].
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INNE PROBLEMY
Rada szkoły i delegowanie przedstawicieli rodziców
do rady szkoły [art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy].
Art. 52.1.W skład rady szkoły lub placówki wchodzą , z
zastrzeżeniem ust. 1a – 1c, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
Członkiem rady szkoły nie musi być członek rady
rodziców. Tryb wyboru przedstawiciela rodziców jest
inny niż tryb wyboru rady rodziców.
2014-12-03
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INNE PROBLEMY
Uregulowania w statucie szkoły w odniesieniu do rady
rodziców.
W statucie publicznej szkoły czy też publicznego
zespołu szkół prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego odrębnie są określane
sprawy rady rodziców oraz rodziców.
Szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne nie dotyczą przepisy art. 50 – 53, art.
54 ust. 1 – 6 i 8, art. 55 i 56 ustawy [art. 53 i 54 dotyczy
rady rodziców].
2014-12-03
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INNE PROBLEMY
Zgodnie z ramowymi statutami szkół publicznych
statut szkoły określa:
 funkcjonowanie w szkole organów szkoły, w tym
rad rodziców , wskazanie szczegółowych
kompetencji organów szkoły, zasady
współdziałania organów szkoły oraz sposób
rozstrzygania sporów między organami,
 współdziałanie z rodzicami, zadania szkoły,
zadania nauczycieli w zakresie współdziałania z
rodzicami oraz obowiązki i prawa rodziców.
Nie może być zatem w statucie szkoły publicznej
szczegółowych
rozwiązań dotyczących rady
2014-12-03
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rodziców, gdyż naruszałoby to autonomię ustawową
rady rodziców.

Rada rodziców w placówce
Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty przez
„placówkę” należy rozumieć jednostki organizacyjne
wymienione w art. 2 pkt 3 – 5, 7 i 10, tzn.
 placówki oświatowo-wychowawcze (młodzieżowe
domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej,
międzyszkolne ośrodki sportowe, domy wczasów
dziecięcych, domy dziecka, …),
 placówki kształcenia ustawicznego, placówki
kształcenia praktycznego oraz ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 placówki artystyczne,
2014-12-03
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Rada rodziców w placówce
Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty przez
„placówkę” należy rozumieć jednostki organizacyjne
wymienione w art. 2 pkt 3 – 5, 7 i 10, tzn.
 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze,
 placówki zapewniające opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania,
 biblioteki pedagogiczne.
2014-12-03
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Wybory rad rodziców w placówkach
Zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 2
W skład rady rodziców w placówkach wchodzi – co
najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców wychowanków
danej placówki.
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