
REGULAMIN 

RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 89 W GDAŃSKU 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne  

§ 1 
1. Rada Rodziców jest powoływana i działa na podstawie Art..83 ust.4 ustawy „Prawo 

oświatowe” z dnia 16 grudnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami. 
 

ROZDZIAŁ II 

Cel i zadania Rady Rodziców 
§ 2 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 w Gdańsku oraz podejmowanie działań zmierzających 
do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

2. Rada rodziców w szczególności: 

• bierze udział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły, 

• pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

• działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły, 

• opiniuje Program Wychowawczy szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki i 
współuczestniczy w ich realizacji, 

• może podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w 
celu wspierania działalności statutowej szkoły, 

• gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źróde ł, 
których wydatkowanie określają regulaminy, 

• współdecyduje o formach pomocy dzieciom, 

• udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu, 

• deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 

• na wniosek dyrektora szkoły przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy nauczyciela  

ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego. 

• przyjmuje do wiadomości raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości 
przedstawiony przez dyrektora 

• może wnioskować, wspólnie z rada pedagogiczną i samorządem uczniowskim, do organu 

prowadzącego o nadanie imienia szkole 

• opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
3. Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami lub opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
 

ROZDZIAŁ III 
Wewnętrzna struktura Rady Rodziców 

§ 3 
1. Radę Rodziców tworzą Przedstawiciele Rad Oddziałowych. 
2. Wybory do Rad Oddziałowych są przeprowadzane w każdym roku szkolnym we wrześniu 
na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. 



3. Do udziału w wyborach Rady Oddziałowej uprawnieni są rodzice dzieci danego oddzia łu. 
W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu. 
5. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Radę 

Oddziałową. 
6. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej 

decydują rodzice danego oddziału. 
7. Rada Oddziałowa składa się z : 
· Przewodniczącego Rady Oddziałowej 
· Zastępcy Przewodniczącego Rady Oddziałowej 
· Skarbnika Rady Oddziałowej 

8. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjno-Wyborcza wybrana w 
głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie 
mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej. 

9. Wybory odbywają się w tajnym lub przy braku sprzeciwu chociażby jednego rodzica - 
jawnym głosowaniu, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. 

10.   Jeżeli kandydaci na określone stanowisko w Radzie Oddziałowej uzyskają tę samą 

liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. 
11.   Przewodniczący Rady Oddziałowej zostaje Przedstawicielem do Rady Rodziców, 

jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej. 
12.   Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel 

danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady 
wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających zgodnie z punktami: 8, 9, 10.  

 

§ 4 
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców powinno odbyć się w ciągu 14 dni od wyboru 

Przedstawicieli Rad Oddziałowych. 
2.  Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców musi być obecnych, co najmniej 50% + 1 

Przedstawicieli Rad Oddziałowych. 
3.  Pierwsze zebranie Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący lub Zastępca 

Przewodniczącego Rady Rodziców z poprzedniego roku szkolnego. 
4.  Na pierwszym zebraniu Rada Rodziców wyłania ze swojego grona Prezydium Rady 

Rodziców w składzie: 
· Przewodniczący – organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi jej posiedzenie, reprezentuje 
Radę Rodziców na zewnątrz, 

· Zastępca Przewodniczącego – przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego 
nieobecności, 
· Sekretarz – jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i 
protokołowanie jej posiedzeń 

· Skarbnik – jest odpowiedzialny za prawidłowa gospodarkę funduszami gromadzonymi 
przez Radę Rodziców 
5. Wybory do Prezydium Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjno-Wyborcza 

wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji Skrutacyjno-
Wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium Rady Rodziców. 

6.  Wybory odbywają się w tajnym lub przy braku sprzeciwu chociażby jednego 

Przedstawiciela Rad Oddziałowych - jawnym głosowaniu, na zasadach ustalonych przez 
rodziców uczestniczących w zebraniu. 

7.  Jeżeli kandydaci na określone stanowisko w Prezydium Rady Rodziców uzyskają tę samą 

liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. 



8.  Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Prezydium Rady Rodziców odejdzie członek 
Prezydium, zarządza się wybory uzupełniające. Zasady wyboru członka Prezydium w 
wyborach uzupełniających zgodnie z punktami: 5, 6, 7. 

 

§ 5 
1. Pierwsze Zebranie Rady Rodziców wybiera Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny 

Rady Rodziców. 
2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest wybierana w głosowaniu jawnym. 

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego komisji. 

 

§ 6 
1. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród 

członków Rady Rodziców i innych rodziców dla wykonania określonych działań. 
 

§ 7 
1. Do konkursu na dyrektora szkoły Rada Rodziców wybiera spośród siebie dwóch 

przedstawicieli wybieranych w głosowaniu jawnym. 
2.  Przedstawiciele do konkursu na dyrektora szkoły reprezentują stanowisko wypracowane 

przez Radę Rodziców. 
 

§ 8 
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od dnia wyboru do dnia pierwszego 

zebrania Rady Rodziców w następnym roku szkolnym. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Postępowanie wewnętrzne Rady Rodziców 

§ 9 
1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego lub 

Zastępcę Przewodniczącego nie rzadziej niż 2 razy w semestrze roku szkolnego. 
2.  Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek co 

najmniej połowy Przedstawicieli oddziałów w szkole lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
Dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, złożony do Prezydium Rady Rodziców. 

3.  Przedstawiciele zawiadamiani są 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 
 

§ 10 
1. Na zebrania Rady Rodziców mogą być zapraszani goście, z głosem doradczym. 
2.  W uzasadnionych przypadkach Przedstawiciela danego oddziału może zastąpić inny 

wyznaczony przez niego rodzic z tego samego oddziału na pełnych prawach członka. 
 

§ 11 
1. Uchwały Rady Rodziców podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności 50% 

+1 Przedstawicieli oddziałów szkoły. 
2.  Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w protokole Rady Rodziców. Za protokół 

Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz. 
 

§ 12 
1. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym przedstawia 

sprawozdanie z kontroli działalności Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym. 



2.  Zebranie Rady Rodziców podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ V 
Zasady gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców 

§ 13 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności szkoły z następujących 
źródeł: 

a) z dobrowolnych składek rodziców, 
b) z wpłat osób fizycznych, 
c) z wpłat organizacji, instytucji i fundacji chcących wesprzeć szkołę, 
d) z festynów organizowanych przez szkołę lub Radę Rodziców, 

e) z wpłat na Komitet Świetlicowy, 
f) z innych źródeł. 
 

§ 14 
1. Wysokość dobrowolnej składki rodziców uchwala Rada Rodziców na początku każdego 

roku szkolnego. 
2.  Rada Rodziców może w drodze uchwały zmienić w dowolnym czasie wysokość 

dobrowolnej składki. 
 

§ 15 
1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie Planu Wydatków na 

każdy semestr roku szkolnego. 
2.  Plan Wydatków każdorazowo zatwierdzany jest w drodze uchwały przez Radę Rodziców 

na zebraniu odbywającym się na początku każdego semestru. 
3.  Rada Rodziców może wydatkować środki między innymi na następujące cele: 
a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin (finansowanie dożywiania, odzieży, 
podręczników), 
b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (dzień patrona, festyn 

sportowo – rekreacyjno - rodzinny, szkolne olimpiady), 
c) dofinansowanie działalności organizacji szkolnych, 
d) nagrody dla wyróżniających się uczniów, zespołów sportowych lub artystycznych, 
e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, 

f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady 
Rodziców, 
g) zakup wyposażenia sal lekcyjnych, 
h) zakup urządzeń sportowych, 

i) zakup wyposażenia sal lekcyjnych, 
j) inne związane z realizacją programu dydaktyczno - wychowawczego. 
4.  Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od życzeń czy 

wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. 
W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne 
cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

 

ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia końcowe  

§ 16 
1. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców, wynikających z ustawy i 

niniejszego regulaminu, przez pracowników szkoły, rade pedagogiczną, Prezydium Rady 



Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły 
lub do kierownictwa poszczególnych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać 
wyczerpującej, pisemnej odpowiedzi. 

2.  W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, Prezydium Rady 

Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu nadzorującego 
działalność szkoły. 

 

§ 18 
1. Członkowie Rad Oddziałowych, Przedstawiciele Rad Oddziałowych, członkowie 

Prezydium Rady Rodziców, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwoływani 
ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały wyboru 
postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały zwykła 

większością głosów przy obecności 50% +1 członków dokonujących wyboru. 
 

§ 19 
1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

RADA RODZICÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 89 

ul. Szyprów 3, tel. 058 557-98-22 
80-335 GDAŃSK – OLIWA 

NIP 584-20-97-020 
 

§ 20 
1.  Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców przyjęty uchwałą Rady w dniu 

17.02.2011r.. 

2. Regulamin został uchwalony i wchodzi w życie z dniem 28.11.2017r. 


