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REGULAMIN RADY RODZICÓW 
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Dębinka w Poznaniu 

 
§ 1. 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady powoływania i funkcjonowania oraz kompetencje Rady 
Rodziców w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Dębinka w Poznaniu (zwanej 
dalej Szkołą). 

§ 2. 
Rada Rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców i opiekunów prawnych 
uczniów uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Dębinka  
w Poznaniu. 

§ 3. 
 

1. Rada Rodziców ma za zadanie aktywne wspieranie Szkoły w jej działalności 
dydaktycznej i wychowawczej. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
a. opiniowanie budżetu Szkoły, przedkładanego przez Dyrektora Szkoły, 
b. opiniowanie wysokości czesnego i innych opłat związanych z nauką w Szkole, 
c. wyrażanie opinii i składanie wniosków we wszystkich sprawach dotyczących  

pracy Szkoły. 

§ 4. 
1. Podstawową formą organizacyjną społeczności rodziców i opiekunów prawnych jest 

zebranie rodziców uczniów danej klasy. 
2. Na pierwszym zebraniu klasowym po rozpoczęciu roku szkolnego rodzice  

i opiekunowie prawni każdej z klas dokonują wyboru: 
a. trzech przedstawicieli do rady klasowej (tzw. trójka klasowa): 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika rady klasowej, 
b. jednego przedstawiciela do Rady Rodziców. 

3. Wybór członków rady klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców odbywa się 
poprzez głosowanie tajne lub jawne. 

4. Decyzje rady klasowej zapadają większością zwykłą głosów oddanych, bez względu 
na kworum. 

5. Przewodniczący rady klasowej ma obowiązek przekazać informację o wybranych  
członkach rady klasowej oraz o wybranym przedstawicielu do Rady Rodziców do 
Sekretariatu Szkoły najpóźniej dnia następnego po zebraniu. 

6. Kadencja członków rady klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców upływa  
z chwilą powołania nowej rady klasowej i wyboru nowego przedstawiciela do Rady 
Rodziców w kolejnym roku szkolnym. 

7. Każdy z członków rady klasowej oraz przedstawiciel do Rady Rodziców może 
zrezygnować lub być odwołany z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji. 
Odwołania członka rady klasowej lub przedstawiciela do Rady Rodziców dokonują na 
zebraniu rodzice i opiekunowie prawni danej klasy. Na miejsce ustępujących lub 
odwołanych osób zostają powołani nowi członkowie i przedstawiciele w trybie 
określonym w ust.2 i ust.3 powyżej. 
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§ 5. 
 

1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców i opiekunów prawnych 
uczniów, po jednym reprezentancie z każdej klasy. 

2. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym, Rada wybiera ze 
swego grona członków Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący Rady 
Rodziców, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców oraz Sekretarz Rady 
Rodziców. 

3. Wybór członków Prezydium Rady Rodziców odbywa się poprzez głosowanie tajne 
lub jawne. 

4. Kadencja Rady Rodziców upływa z chwilą wyboru przedstawicieli do Rady 
Rodziców w kolejnym roku szkolnym z tym zastrzeżeniem, że kadencja członków 
Prezydium Rady Rodziców upływa z chwilą wyboru członków nowego Prezydium 
Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym. 

5. Każdy z członków Prezydium Rady Rodziców może zrezygnować lub być odwołany  
z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji. Odwołania członka Prezydium 
Rady Rodziców dokonuje na zebraniu Rada Rodziców. Na miejsce ustępujących lub 
odwołanych osób zostają powołani nowi członkowie i przedstawiciele w trybie 
określonym w ust.2 i ust.3 powyżej. 

6. Pierwsze po wybraniu przedstawicieli zebranie Rady Rodziców zwołuje - i prowadzi 
do momentu wyboru nowego Przewodniczącego - dotychczasowy Przewodniczący 
Rady Rodziców lub inny członek dotychczasowego Prezydium Rady Rodziców,  
w terminie 14 dni od daty dokonania wyborów. 
 

§ 6. 
 

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium 
Rady Rodziców, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców. Zasady 
informowania przedstawicieli o zebraniu ustala Prezydium Rady Rodziców. 

3. Za zgodą Przewodniczącego Rady Rodziców, w zebraniu Rady Rodziców mogą 
uczestniczyć przedstawiciele wszystkich pozostałych organów Szkoły oraz każdy  
z rodziców lub opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Szkoły. 

 
§ 7. 

 
1. Rada Rodziców wyraża swoje opinie i podejmuje decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady Rodziców zapadają większością zwykłą głosów oddanych, bez 

względu na kworum. 
3. W celu podjęcia uchwały głosują członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu 

Rady Rodziców. Dopuszczalne jest przekazanie swojego głosu innej osobie z grona 
przedstawicieli rady klasowej reprezentującego rodziców i opiekunów prawnych danej 
klasy na zebraniu Rady Rodziców. 

4. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane. 
5. Treść podjętych uchwał Przewodniczący Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi 

Szkoły i organowi prowadzącemu w terminie 3 dni od daty ich podjęcia. 
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§ 8. 
 

1. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Rady Rodziców należy: 
a. zwoływanie zebrań Rady Rodziców, 
b. przewodniczenie zebraniom Rady Rodziców, 
c. przekazywanie uchwał podjętych przez Radę Rodziców zgodnie  

z postanowieniami § 7 ust.5 niniejszego Regulaminu. 
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców zastępuje Przewodniczącego i Sekretarza 

Rady Rodziców, w przypadku niemożności wykonywania przez nich obowiązków. 
 

3. Do obowiązków Sekretarza Rady Rodziców należy: 
a. przygotowywanie zebrań Rady Rodziców, 
b. sporządzanie sprawozdań z zebrań Rady Rodziców, 
c. protokołowanie uchwał Rady Rodziców, 
d. prowadzenie pozostałej dokumentacji Rady Rodziców. 

 
§ 9. 

 
 

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone uchwałą Rady 
Rodziców. 

§ 10. 
 

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 14 stycznia 2015 roku. 
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Wzór uchwały Rady Rodziców 
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr …… 
Rady Rodziców 

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3  
i Gimnazjum Dębinka w Poznaniu  

 
z dnia ………………… r. 

 
w sprawie …………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

 
 

Uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Rada Rodziców …………………………………….…………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
W głosowaniu jawnym/tajnym* oddano następującą liczbę głosów: 

 
Łączna liczba głosów oddanych .................... 
Liczba głosów „za” ....................................... 
Liczba głosów „przeciw” ............................. 
Liczba głosów „wstrzymujących się” .......... 
Liczba głosów nieważnych .......................... 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Rodziców 
 

………………………………… 
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Formularz dokumentujący wybór trójki klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców 
  
 
 
 
 
 
 
 

Członkowie rady klasowej klasy ……….. SP/Gimnazjum(*) 
 

w roku szkolnym ……/……. 
 
Lp. imię nazwisko funkcja podpis 
     
     
     
 
 

Przedstawiciel klasy …….. SP/Gimnazjum(*) 
 

do Rady Rodziców w roku szkolnym ……/…….. 
 

imię nazwisko podpis 
   

 
 
 
Data: ………………….. 
 
 
Przewodniczący rady klasowej 
 
………………………………. 
 
 
 
 
 
(*) niepotrzebne skreślić 


