ROLA I KOMPETENCJE
RADY RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWA NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOBÓTCE

Podstawa prawna

Kompetencje Rady Rodziców określa:
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t.j. Dz.U.2015.2156 ze zmianami);
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U.2014.191 ze zmianami);
 Rozporządzenia ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.

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.

Cele działalności Rady Rodziców

Do celów Rady Rodziców należy:
 reprezentowanie

Szkoły oraz podejmowanie
działań
zmierzających do doskonalenia jej
statutowej działalności;
 działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

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. Nie ma potrzeby powoływania
dodatkowych organów, np. prezydium rady. Tworzenie struktur pośrednich
rozmydla odpowiedzialność poszczególnych wybranych osób.)
 szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;
 zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców (art. 54 ust. 8).

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) w głosowaniu tajnym. 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 10 dni przed terminem wyborów.
Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 wybory są powszechne, równe, tajne 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;
 karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy;
 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 3dni po dacie
wyborów.

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 Szkoły, a także
ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
 Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
• znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie,
uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego
postępów lub trudności,
• znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnych zasad
oceniania;
• uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
• wyrażanie i przekazywani e opinii na temat pracy Szkoły,
• określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły








lub placówki i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2 pkt 1 u.s.o.);
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki (art. 54 ust. 2 pkt 2 u.s.o.);
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły lub
placówki (art. 54 ust. 2 pkt 3 u.s.o.);
opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (art. 56 ust. 2 u.s.o.),
udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora szkoły lub placówki (art. 36a ust. 6 u.s.o.),

Kompetencje Rady Rodziców
 wnioskowanie o powołanie rady szkoły (art. 51 ust. 9 u.s.o.);
 wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych

z
wprowadzeniem obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu
z dyrektorem szkoły (art. 64a u.s.o.);
 wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c ust.
6 i 7 KN);
 wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1
KN, z zastrzeżeniem ust. 13);
 opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania
fizycznego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego);
 możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego (§ 43
ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach);

Kompetencje Rady Rodziców
 udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku








stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem (§ 19 ust. 7 pkt 7
rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych);
opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
danym roku szkolnym (§ 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego);
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);
udział w pracach zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego,
rozpatrującego odwołanie nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki od oceny jego pracy (§ 6
ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu
oceniającego),
udział w badaniach związanych z prowadzaną w szkole lub placówce ewaluacją zewnętrzną i
wewnętrzną (procedury ewaluacji).

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 (art. 54 ust. 1 u.s.o.).
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. Rada dla
uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów
spoza swego składu.

Uprawienia Rady Rodziców
Rada Rodziców ma możliwość:
 wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z

wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami w
sprawach szkoły, w szczególności w prawach dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
 delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 delegować swojego przedstawiciela do Zespołu oceniającego,
powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania
nauczyciela od oceny pracy.
Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona,
do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.

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 ogólne, darowizny celowe,
dochody z lokat bankowych, a także opłaty za dodatkową ofertę edukacyjną czy
opiekuńczą. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej Regulamin.
Podstawą działalności finansowej jest zatwierdzony roczny plan finansowy, w
którym określone są planowane przychody i wydatki. Prawo dokonywania kontroli
działalności finansowej posiadają wyłącznie organy wewnętrzne Rady Rodziców
wskazane w regulaminie (np. komisja rewizyjna), organy podatkowe i kontroli
skarbowej. Ponieważ dochody osiągane przez Radę Rodziców są przeznaczane na
cele statutowe szkoły (działalność oświatową), to są one zwolnione od podatku
(art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U, z2014
r.poz.851, ze zm.). Żaden inny organ szkoły niż Rada Rodziców nie ma prawa
gromadzić i gospodarować środkami finansowymi, które nie są środkami
wynikającymi z planu finansowego szkoły. Cały majątek szkoły publicznej jest
własnością gminy.
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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