
Załącznik nr. 1. 

 

Regulamin Rady Rodziców 

Przedszkola Samorządowego nr 23 

w Krakowie - Skotnikach 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje wszystkich Rodziców dzieci        

uczęszczających do przedszkola. 

  
2. Rada działa na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe, Statutu Przedszkola         

i niniejszego Regulaminu Rady Rodziców.  
 

§ 2. 

 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałów (grup),  

wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci. 

 

2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.  
  

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców 

ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów 

uzupełniających skład Rady.  

 

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada       

w głosowaniu jawnym.  
 

§ 3. 

   

Wybory przedstawicieli rad grup odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach           

ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.  

 

§ 4 

 

Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców         

i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.  
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II. Prezydium Rady Rodziców 

 

§ 5 

 

1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców. 

 

2. W skład Prezydium wchodzą: 

● Przewodniczący Rady Rodziców,  

  

● Wiceprzewodniczący,   

  

● Sekretarz, 

  

● Skarbnik. 

3. Pozostałe osoby z rad oddziałów (grup) współpracują z Radą Rodziców w celu             

realizacji zadań Rady Rodziców, natomiast nie są członkami Rady Rodziców. 

 

§ 6 

 

1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców organizuje prace Rady, przydziela        

konkretne zadania, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę         

na zewnątrz w formie pisemnej lub werbalnej. Przewodniczący podpisuje pisma          

i wnioski oraz posiada pieczątkę Rady Rodziców. 

  

2. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego        

nieobecności, przygotowuje plan pracy Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego         

na dany rok wraz z planem budżetowym. Wiceprzewodniczący jest odpowiedzialny          

za kontakt bezpośredni z Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją oraz efektywną         

komunikację pomiędzy Gronem Pedagogicznym, Dyrekcją a Radą Rodziców.        

Wiceprzewodniczący realizuje również zadania powierzone przez Przewodniczącego       

i przejmuje rolę Przewodniczącego na jego prośbę. 

  

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń          

oraz wszelkie inne pisma i dokumenty na prośbę Przewodniczącego,         

Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika. Sekretarz po otrzymaniu informacji       

od Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego komunikuje działania Rady       

oraz Przedszkola do Rodziców poprzez wiadomości mailowe oraz ogłoszenia na tablicy           

Rady Rodziców. Po przygotowaniu protokołu sekretarz jest obowiązany skonsultować         

dokument z Prezydium przed kolejnym posiedzeniem Rady i głosowaniem nad jego           

przyjęciem. Sekretarz Rady Rodziców przygotowuje również plan wydarzeń      

na dany rok (np: Dzień Nauczyciela, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Bal Karnawałowy,          

Kiermasz Wielkanocny, Wycieczka niespodzianka, Peryferiada, Dzień Dziecka,      

Zakończenia roku, itp), który zostaje poddany głosowaniu przez Radę Rodziców,          

a następnie realizowany przez członków Rad Oddziałów przy współpracy z Radą           

Rodziców. 
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4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez         

Radę, koordynuje proces komunikacji oraz realizacji wpłat komitetu rodzicielskiego         

przez Rodziców. Skarbnik wspólnie z Wiceprzewodniczącym przygotowuje plan        

budżetowy na dany rok, który jest poddany głosowaniu w listopadzie na posiedzeniu            

Rady Rodziców oraz kontroluje jego realizację. Skarbnik przygotowuje podsumowanie         

realizacji planu budżetowego oraz bilans wyników na każde spotkanie Rady Rodziców,           

a jeśli nie występuje w kalendarzu to przesyła bilans budżetowy z danego dnia             

na maila Prezydium do 10 dnia każdego miesiąca. 

 

5. Na zebraniu Prezydium i Rad Oddziałów następuje podział odpowiedzialności         

za poszczególne wydarzenia z kalendarza przygotowanego na dany rok szkolny,          

tj. każda rada oddziału jest zobowiązana do zorganizowania min. 2 wydarzeń w ciągu             

roku. 

  

6. Poprzez organizację wydarzenia rozumie się przygotowanie planu wydarzenia, listy         

osób zaangażowanych, kosztorysu oraz przedstawienie go Radzie w formie mailowej          

lub werbalnej na posiedzeniu Rady Rodziców.  

 

III. Zadania i uprawnienia Rady Rodziców 

 

§ 7 

Zadania stanowiące: 

1. Uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

 

2. Uchwalenie planu budżetowego na dany rok. 

  

3. Wypracowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

- planu pracy Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego i Dyrekcji na dany rok. 

 

§ 8 

Uprawnienia opiniodawcze: 

1. Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata       

na stanowisko Dyrektora. 

  

2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola i organu prowadzącego          

placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami          

we wszystkich sprawach przedszkola. 

  

3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia       

lub wychowania, o którym mowa w Ustawie Prawo Oświatowe art.56 ust.2 

  

4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola. 

  

5. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

  

6. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela         

za okres stażu. 

  

7. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie        

nauczyciela od oceny pracy. 
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8. Wnioskowanie o nadanie imienia placówce. 

 

9. Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji. 

 

IV. Posiedzenia Rady 

 

§ 9. 

1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się min. raz na kwartał. 

  
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej         

7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach         

Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania          

7 – dniowego terminu.  
  

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3            

składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.  
 

§ 10. 

1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem Przewodniczącego       

lub osoby przez niego wskazanej. 

  
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego lub osobę przez niego          

wskazaną. 

  
3. W posiedzeniach Rady może brać udział Dyrektor, Przedstawiciele Rad Oddziałowych          

oraz Rodzice lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.  
  

4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.             

 

§ 11. 

1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.  
  

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania          

na następnym posiedzeniu Rady.  

 

V. Podejmowanie uchwał 

§ 12. 

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu          

jawnym.  
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2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie           

odbywa się w trybie tajnym.  

 

§ 13. 

 

Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

 

§ 14. 

 

Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

 

 

VI. Prawa i obowiązki członków Rady 

 

§ 15. 

1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:  
  

○ dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją         

i przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktyczno–opiekuńczego, poza       

informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw         

personalnych, 

  
○ wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola, 

  
○ głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez         

Radę.  
  

2. Członkowie Rady mają obowiązek: 

  
○ aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady, 

 

○ rzetelnie wywiązywać się z obowiązków zgodnie z zakresem odpowiedzialności         

opisanym w §6, 

  
○ nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać         

dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników            

przedszkola.  
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VII. Fundusze Rady 

 

§ 16. 

 

1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może         

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców tzw. komitet rodzicielski         

oraz innych źródeł np. kiermaszy. 

 

2. Wysokość składki na komitet rodzicielski jest uzgadniana przez Radę Rodziców          

we wrześniu na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców poprzez głosowanie jawne.          

Informacja ta przekazywana jest wszystkim Rodzicom poprzez Skarbnika. 

 

3. Wpłata składki na Komitet Rodzicielski jest dobrowolna i stanowi indywidualną          

decyzję każdego Rodzica. 

 

§ 17. 

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala corocznie Rada Rodziców w planie         

budżetowym.  

§ 18. 

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.  
  

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie         

upoważnione osoby: Przewodniczącego i Skarbnika.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 19. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  16.10.2019 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

 

                                                                                     Ewa Wadas  
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