
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku 

   

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania, kompetencje i organizację Rady Rodziców, tryb pracy, 

tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych, Rady Rodziców, Prezydium i Komisji 

Rewizyjnej, a także zasady gromadzenia i gospodarowania środkami finansowymi. 

2. Ilekroć w Regulaminie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej 

w Płocku jest mowa o: 

1) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 im. 

Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 12 im. Miry Zimińskiej – 

Sygietyńskiej w Płocku zlokalizowaną w budynku przy ul. Brzozowej 3, 09-402 Płock, 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – 

Sygietyńskiej w Płocku, 

4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry 

Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, 

5) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez 

rodziców / opiekunów prawnych uczniów danej klasy, 

6) Zebraniu Oddziałowym – należy przez to rozumieć zebranie rodziców / opiekunów 

prawnych uczniów danej klasy 

7) Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Skarbniku, Sekretarzu należy przez to rozumieć 

odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza Szkoły 

Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, 

8) Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 

im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, 

9) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, 

10) Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców / opiekunów prawnych uczniów Szkoły 

Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku, 

11) Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego. 

§ 2 

1. Rada Rodziców jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców i opiekunów prawnych 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej w Płocku. 

2. Rada Oddziałowa stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy. 

3. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

organem prowadzącym szkołę oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

w realizacji zadań szkoły. 

  

 



Rozdział II 

Cele Rady Rodziców 

§ 3 

1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły 

poprzez podejmowanie działań, wynikających z prawa oświatowego, Statutu, niniejszego 

Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących oraz wspieranie Dyrektora , nauczycieli 

w pracy na rzecz uczniów. 

2. Rada rodziców realizuje swoje cele przez: 

1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju 

Szkoły i jej uczniów, 

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie 

Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły, 

3) formułowanie opinii i wniosków w sprawach przewidzianych przepisami powszechnie 

obowiązującymi, w tym prawem oświatowym oraz Statutu, 

4) gromadzenie środków finansowych niezbędnych dla wspierania działalności statutowej 

Szkoły, 

5) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, 

6) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, 

7) organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia 

jakości jej pracy, 

8) współpraca z organizacjami społecznymi współpracującymi ze szkołą. 

 

Rozdział III 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

§ 4 

1. Kompetencje Rady określają w szczególności zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz zapisy Statutu Szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do nauczycieli, Dyrektora 
oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą, 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  
i wychowania, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora, 
5) opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, w szczególności organizację harcerską, 
6) opiniowanie oceny pracy nauczycieli, 
7) wybór przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 
8) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli, 
9) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,  
10) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz opiniowanie 
materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku 
szkolnym, 

11) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, 
12) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż 

język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 



13) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa 
programowa lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania, 

14) opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych, 

15) wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa oraz w Statucie. 

16) wypowiedzenie się w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami 
szkoły i terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych, które umożliwiają 
rejestrację obrazu (monitoring), 

17) wnioskowanie o wprowadzenie jednolitego stroju i jego kroju.  
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. Do zadań rady oddziałowej należy: 
1) Reprezentowanie przez przewodniczącego rady oddziałowej rodziców uczniów swojej 

klasy w radzie rodziców na zasadach niniejszego regulaminu. 
2) Realizacja celów regulaminowych na terenie całej klasy. 
3) Składanie sprawozdań ze swej działalności przed rodzicami uczniów swojej klasy. 
4) Zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców. 
 
 

Rozdział IV 
Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych. 

 
§ 5 

 
1. Członkostwo w Radzie Oddziałowej i Radzie Rodziców przeznaczone jest wyłącznie dla rodziców 

i opiekunów prawnych uczniów Szkoły. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły 
rodzic/ opiekun prawny przestaje być członkiem Rad, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

2. Członkowie Rady Oddziałowej i Rady Rodziców wybierani są na roczną kadencję. 
3. Dowolny rodzic /opiekun prawny ucznia może być członkiem Rady Oddziałowej i Rady Rodziców 

dowolną liczbę kadencji. 
4. Mandat członka Rady Oddziałowej i Rady Rodziców wygasa w przypadku: 

1) śmierci, 
2) przeniesienia dziecka do innej szkoły, 
3) złożenia rezygnacji, 
4) odwołania. 

5. Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego Zebrania Oddziałowego 
w przypadku złożenia rezygnacji lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą 
większością głosów, w głosowaniu tajnym, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, 
przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza się 
wybory uzupełniające w trybie określonym w niniejszym Regulaminie na pierwszym Zebraniu 
Oddziałowym. 

 
§ 6 

 
1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

i opiekunów prawnych w danym roku szkolnym. 
2. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub jeden prawny opiekun. 



3. Zebranie Oddziałowe, na którym przeprowadza się wybory prowadzi wychowawca lub jeden 
z rodziców/opiekunów prawnych wybrany na przewodniczącego zebrania  w głosowaniu 
jawnym. 

4. Zebranie Oddziałowe wybiera spośród siebie corocznie, w tajnych wyborach,  
z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Oddziałową, składającą się, z co najmniej  
3 osób. Kandydat winien wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Zebranie Oddziałowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Oddziałowej wybiera,  
w tajnych wyborach Przewodniczącego Rady Oddziałowej z osób, które weszły w skład Rady 
Oddziałowej. 

6. Kandydatów do Rady Oddziałowej zgłaszają ustnie rodzice uczestniczący w Zebraniu 
Oddziałowym. Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Oddziałowym należy 
dołączyć jej pisemną zgodę. 

7. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Oddziałowe wybiera w głosowaniu jawnym, co 
najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład, której nie mogą wchodzić osoby 
kandydujące do Rady Oddziałowej. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja 
Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady 
reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów. Dane osoby wybranej 
przekazywane są do Dyrektora Szkoły. 

8. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania 
głosujący wskazał nie więcej niż jednego kandydata. Wskazania kandydata dokonuje się poprzez 
postawienie znaku X obok nazwiska kandydata. 

9. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna. 
10. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych. 

 
§ 7 

 
1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec nauczycieli, Dyrektora 

i innych organów Szkoły. 
2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności: 

1) realizowanie celów i zamierzeń Rady Rodziców oraz jej Prezydium w danej klasie, 
2) prezentowanie opinii i wniosków, w tym, dotyczących organizacji pracy Szkoły oraz oceny 

pracy nauczycieli i Dyrektora, formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Rady 
Rodziców, Prezydium, Dyrektora i nauczycieli, 

3) informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady Rodziców i Prezydium,  
a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej, 

4) zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy 
lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności 
rodziców, 

5) wspieranie wychowawców klas w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 
i w rozwiązywaniu problemów danej klasy. 

3. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony 
Członek Rady Oddziałowej. 

 
§ 8 

 
1. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium. 
2. Prezydium składa się z 4 osób. 
3. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych: 
1) Prezydium 
2) Komisję Rewizyjną. 

4. W skład Prezydium, którego liczebność Rada Rodziców określa w uchwale, wchodzą: 
1) Przewodniczący, 



2) Wiceprzewodniczący, 
3) Sekretarz, 
4) Skarbnik 

5. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada Rodziców określa w uchwale, wchodzą: 
1) Przewodniczący, 
2) Sekretarz, 
3) 1 - 3 Członków. 

 
§ 9 

 
1. Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór następuje 

zwykłą większością głosów. 
2. Wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców 

w danym roku szkolnym. 
3. Wyboru członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się spośród osób wchodzących 

w skład wszystkich Rad Oddziałowych. 
4. Wybory członków Prezydium przeprowadza się, jako pierwsze, zaś wybory członków Komisji 

Rewizyjnej, jako następne. 
5. Walne Zebranie Rady Rodziców, na którym przeprowadza się wybory prowadzi Dyrektor lub 

osoba przez niego wskazana lub jeden z rodziców/ opiekunów prawnych, wybrany na 
przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym. 

6. Walne Zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie corocznie, w tajnych wyborach,  
z nieograniczonej liczby kandydatów Prezydium i Komisję Rewizyjną. Kandydat winien wyrazić 
zgodę na kandydowanie. 

7. Kandydatów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej zgłaszają ustnie rodzice uczestniczący  
w Walnym Zebraniu Rady Rodziców.  

8. Dla przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie Rady Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym, 
co najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną, w skład, której nie mogą wchodzić osoby 
kandydujące do Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja 
Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom, z zachowaniem zasady 
reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów. 

9. Dokumentacja z wyborów zostaje przekazana do Dyrektora Szkoły. 
10. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania 

głosujący wskazał nie więcej niż jednego kandydata. Wskazania kandydata dokonuje się poprzez 
postawienie znaku X obok nazwiska kandydata. 

11. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna 
12. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, którzy są ostatni (uzyskali najmniejszą liczbę 

głosów), uzyskało tę samą liczbę głosów, co uniemożliwia wybór pełnego składu Prezydium 
i Komisji Rewizyjnej, przeprowadza się głosowanie dodatkowe, rozstrzygające spośród  tych 
kandydatów.  

13. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 
Walne Zebranie Rady Rodziców. 

 
§ 10 

 
1. Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: 

1) Przewodniczącego, 
2) Wiceprzewodniczącego, 
3) Sekretarza, 
4) Skarbnika. 

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: 
1) Przewodniczącego, 
2) Sekretarza. 



3. Poszczególni członkowie Prezydium jak i całe Prezydium może być odwołane w każdym czasie 
przez Radę Rodziców, większością bezwzględną, na wniosek, co najmniej ¼ członków Rady 
Rodziców. 

4. Poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej jak i cała Komisja Rewizyjna może być odwołana 
w każdym czasie przez Radę Rodziców większością bezwzględną, na wniosek, co najmniej 
¼ członków Rady Rodziców. 

5. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący. 

6. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, 
określa uchwała Prezydium. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory 
uzupełniające na zwolnione miejsce. 

8. Zadaniem Sekretarza jest prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców. 
9. Zadaniem Skarbnika jest: 

1) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Rady Rodziców, 
2) prowadzenie całokształtu działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców, 
3) akceptowanie i zatwierdzanie do realizacji dokumentów finansowych przedkładanych 

Radzie Rodziców.  
 

§ 11 
 

1. Do podstawowych zadań Prezydium należy w szczególności: 
1) bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym 

gospodarką finansową Rady Rodziców, 
2) wykonywanie uchwał Rady Rodziców, 
3) koordynowanie prac Rad Oddziałowych, 
4) reprezentowanie Rady Rodziców, 
5) nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę Rodziców. 

2. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec nauczycieli, 
Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz. 
 

§ 12 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności finansowej Prezydium 
pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, 

2) przedstawianie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających  
z przeprowadzonych kontroli, 

3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców, 
4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców, Dyrektora, lub 

co najmniej ¼ członków Rady Rodziców wraz z podaniem uzasadnienia. 
 

§ 13 
 

1. Rada Rodziców, Komisja Rewizyjna, Prezydium dokumentują swoje zebrania  
i podejmowane podczas zebrań czynności, w formie protokołu. 

2. Protokoły oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący. 
3. Dokumentacja z pracy Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych przechowywana jest 

w sekretariacie Szkoły. 
 

§ 14 
 

1. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest Walne Zebranie Rady Rodziców, składające się  
z przedstawicieli Rad Oddziałowych. 



2. Rada Rodziców działa poprzez Walne Zebrania Rady Rodziców oraz organy wewnętrzne, zgodnie 
z ich kompetencjami. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania Rady Rodziców odbywają się, co najmniej dwa razy  
w roku szkolnym. Walne Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, 
na wniosek ¼ członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora, organu prowadzącego, 
organu nadzorującego, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący lub 
Dyrektor Szkoły nie później niż do końca września każdego roku. 

4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Rady Rodziców zawiadamia się członków Rady Rodziców, 
co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. W szczególnych przypadkach termin 
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Rady Rodziców 
po zawiadomieniu członków Rady Rodziców najpóźniej na dwa dni przed terminem zebrania. 
W szczególnych przypadkach termin powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
może ulec skróceniu. 

6. Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych określają te organy. 
Posiedzenie Rady Rodziców odbywa się bez względu na liczbę obecnych. 

7. Uchwały Rady Rodziców, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 

8. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym 
formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 

9. Uchwały nie mogą naruszać kompetencji innych organów. 
10. Zebrania Rady Rodziców, Prezydium, Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Rady Oddziałowe 

decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji. 
11. W zebraniach Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział,  

z głosem doradczym, zaproszone osoby. 
12. W zebraniu Rady Rodziców zwołanej na wniosek Dyrektora uczestniczy Dyrektor. 
13. Walne Zebranie Rady Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji 

w imieniu Rady Rodziców oraz w sprawie zmiany niniejszego Regulaminu. 
14. Walne Zebranie Rady Rodziców w formie uchwały wybiera osoby upoważnione do 

dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców. 
 
 

Rozdział V 
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

 
§ 15 

 
1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są: 

1) dobrowolne składki rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły, 
2) darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych, 
3) dotacje, 
4) dochody z innych źródeł. 

2. Rada Rodziców na mocy porozumienia z działającym przy Szkole Stowarzyszeniem Pod Brzozami 
może wspólnie pozyskiwać i gospodarować finansami. 

3. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów, organizacji mają być wydatkowane zgodnie 
z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania decyzje 
podejmuje Prezydium 

4. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych 
Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego i opieki nad uczniami. 

5. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane w szczególności na: 
1) wspieranie celów statutowych szkoły, 
2) udzielanie pomocy materialnej, 
3) dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, 



4) dofinansowanie kosztów udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych, 
5) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów i imprez 

sportowych, 
6) dofinansowanie do kółek zainteresowań, 
7) poprawę bazy materialnej szkoły, pomocy dydaktycznych, 
8) drobne remonty, 
9) dofinansowanie wycieczek szkolnych, 
10) finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów, 
11) udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych, 
12) inne cele Rady Rodziców. 

6. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 
1) Dyrektor, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Wychowawcy klas, 
4) Nauczyciele, 
5) Rady Oddziałowe, 
6) Samorząd Uczniowski. 

7. Składki oraz pozostałe środki pieniężne przechowywane są na wyodrębnionym rachunku 
bankowym. Do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające 
pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców oraz podpisane przez Dyrektora Szkoły. 

10. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy. 
11. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące 

finansów publicznych. 
 
 

Rozdział VI 
Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe 

 
§ 16 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej,  09-402 Płock, ul. Brzozowa 3    

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, 
kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz podjętymi uchwałami. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Traci moc dotychczasowy Regulamin. 
5. Regulamin Rady Rodziców został uchwalony na zebraniu rady dnia 7 czerwca 2018 r. 
 
 
 

  

  

 

 


