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REGULAMIN SZKOLNEJ RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 64 IM. 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi z życie z dniem 1 października 2022 roku i uchwałą Rady Rodziców nr 3  
z dnia 29.09.2022 zastępuje Regulamin Szkolnej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 64 im. 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie z dnia 10.09.2007 roku. 
 
 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej 

nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (dalej: Szkoła). 

 
2) Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 64 im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie (dalej: Rada 

Rodziców, Rada) jest samorządnym organem Szkoły współdziałającym z rodzicami, dyrektorem 
Szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym Szkołę, organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami, w celu realizacji 
zadań Szkoły.  

 

 
§ 2 Główne cele i zadania Rady Rodziców 

 
3) Skuteczne wspieranie procesu nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z potrzebami uczniów  

w szczególności przez:  
 

• wspieranie tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków umożliwiających skuteczne 
funkcjonowanie i rozwój Szkoły,  

• wspieranie rodziców z w poznawaniu planów i programów kształcenia, wychowania i opieki, 
organizacją procesu nauczania i uczenia się oraz wynikającymi z nich zadaniami dla Szkoły  
i rodziców,  

• zachęcanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania  
i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy Szkole, 

• aktywne uczestnictwo w doskonaleniu organizacji kształcenia, wychowania i opieki w Szkole  
i środowisku,  

• udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia działalności statutowej Szkoły w ramach 
posiadanych zasobów, 

• organizację współpracy z dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawienia jakości jej 
pracy.  

 

4) Wspieranie innych organów Szkoły w realizacji zadań opiekuńczych Szkoły.  
 

5) W miarę posiadanych możliwości wspieranie współpracy Szkoły ze środowiskiem lokalnym  
i zakładami pracy.  

 
6) Wspieranie działań samorządu uczniowskiego oraz organizacji młodzieżowych działających na 

terenie Szkoły.  
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7) Wspieranie organów Szkoły, na czele z dyrektorem w pozyskiwaniu środków finansowych od 
organu prowadzącego Szkołę.  

 
 

§ 3 Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej Prezydium 
 

8) W skład Rady wchodzi maksymalnie dwóch przedstawicieli rodziców z każdej klasy w Szkole, 
wybranych w trakcie zebrań rodziców poszczególnych klas. 

 

9) Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania rodziców danej klasy zwykłą 
większością głosów. 

 

10) Na miejsce odwołanego członka Rady, rodzice obowiązani są wybrać nowego członka Rady. 

 

11) Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnych Rada wybiera ze swego składu w drodze 
głosowania: 

   

• przewodniczącego,  

• zastępcę przewodniczącego,  

• skarbnika, 

 
którzy stanowią jej Prezydium.  
 

12) Rada działa za pośrednictwem Prezydium zgodnie z następującymi regułami reprezentacji: 

 

• w sprawach wywołujących skutki finansowe Prezydium musi być zawsze reprezentowane 
łącznie przez skarbnika oraz przewodniczącego lub jego zastępcę, 

• we wszelkich innych sprawach Prezydium reprezentować mogą dwaj jego członkowie łącznie 
niezależnie od pełnionej funkcji. 

 

13) Nadzór nad działaniami Prezydium Rady sprawują pozostali członkowie Rady, którzy uprawnieni 
są do powoływania i odwoływania członków Prezydium w drodze głosowania na dowolnym 
zebraniu, na podstawie zwykłej większości głosów. 

  

14) Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym winno się odbyć w terminie do 30 września 
każdego roku.  

 

15) Terminy kolejnych zebrań ustalane są przez Radę w zależności od bieżących potrzeb  
i realizowanych projektów, przy czym zebrania te powinny odbywać się nie rzadziej niż raz  
w kwartale.  

 

16) Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na danym 
zebraniu Rady. 

  

17) W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności 
rodzice uczniów Szkoły oraz nauczyciele uczący w Szkole.  

 

18) Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, dyrektor Szkoły 
zawiesza jej wykonanie i w terminie do dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania  
w sprawie będącej przedmiotem Uchwały. 



Strona 3 
 

 

19) W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły mogą odwołać się do organu 
prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny. Stanowisko organu, do którego się 
zwrócono w spornej sprawie (wyrażone na piśmie) jest dla obydwu stron wiążące. 

 

20) Rada dokumentuje swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności i uchwały w formie 
protokołu z zebrania. Protokół podpisuje każdorazowo osoba protokołująca oraz jeden z członków 
Prezydium. 

 
 

§ 4 Uprawnienia Rady Rodziców 
 
21) Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

  

22) Rada Rodziców zobowiązana jest opiniować pracę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień 
awansu zawodowego, według następującej procedury:  

 

• na 30 dni przed wydaniem oceny na temat dorobku zawodowego nauczyciela, dyrektor Szkoły 
winien zwrócić się do Rady o wydanie oceny wraz z prośbą o wyrażenie opinii o jego pracy, 

• na podstawie prośby dyrektora Szkoły Prezydium Rady wydaje opinię, konsultując ją uprzednio 
z członkami Rady. 

 

23) W ramach posiadanych środków i zasobów finansowych zgromadzonych z dobrowolnych wpłat 
rodziców, jak również pozyskanych z innych źródeł, Rada może udzielać wsparcia w działalności 
statutowej Szkoły. O wsparciu określonej inicjatywy szkolnej decyduje Prezydium Rady po 
uprzedniej konsultacji z jej członkami. 

 

24) Rada Rodziców może przekazywać organowi prowadzącemu Szkołę oraz sprawującemu nadzór 
pedagogiczny nad Szkołą swoje opinie o pracy Szkoły w formie ustnej lub pisemnej, każdorazowo 
powiadamiając o tym dyrektora Szkoły.  

 

 
§ 5 Fundusze Rady 

 

25) Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej  
z realizacją celów i zadań wymienionych w § 2. 

 

26) Fundusze Rady pochodzą z dobrowolnych składek rodziców w wysokości corocznie ustalanej 
przez Radę oraz wszelkich innych źródeł finansowania pozyskanych w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

 

27) Fundusze zgromadzone przez Radę, mogą być wydatkowane na cele określone w § 2 w oparciu  
o pisemny wniosek osoby/osób zainteresowanych. 

 

28) Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. 

 

29) W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania 
środkami finansowymi.  

 



Strona 4 
 

§ 6 Pozostałe postanowienia 
 

30) Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

31) Zmiana Regulaminu odbywa się każdorazowo w drodze uchwały Rady podjętej zwykłą większością 
głosów jej członków.   

 
 
 

 


