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REGULAMIN RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 222 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE 

PREAMBUŁA 

Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami, Rodzicami i Uczniami w celu 
podniesienia jakości działalności statutowej Szkoły. Nadrzędnym celem tych działań jest dobro 
Uczniów.  

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawa prawna 

1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 

1.1. art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 
910 ze zm.); 

1.2. art. 6a ust. 1 pkt 5 i ust. 5a, art. 9c ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.); 

1.3. art. 22ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1481 ze zm.);  

1.4. aktualny Statut Szkoły Podstawowej nr 222 w Warszawie. 

§ 2. Definicje 

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) Dyrektorze rozumie się przez to dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 222 w Warszawie; 

2) Komisji Rewizyjnej rozumie się przez to komisję rewizyjną 
Rady Rodziców. 

3) Nauczycielach rozumie się przez to ogół nauczycieli 
zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 
222; 

4) Organach Szkoły rozumie się przez to Dyrektora, Radę 
Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd 
Uczniowski Szkoły; 

5) Prezydium rozumie się przez to prezydium Rady 
Rodziców; 

6) Przewodniczącym, 
Wiceprzewodniczącym, 
Sekretarzem, Skarbnikiem 

rozumie się przez to osoby pełniące te 
funkcje w Prezydium Rady Rodziców; 
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7) Radzie Rodziców lub 
Radzie lub RR 

rozumie się przez to wybraną 
demokratycznie, samorządną i działająca 
społecznie Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 222; 

8) Radą Oddziałową lub RO rozumie się przez to radę reprezentująca 
rodziców uczniów danego oddziału Szkoły; 

9) Regulaminie rozumie się przez to Regulamin Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 222 
w Warszawie; 

10) Rodzicach rozumie się przez to ogół rodziców oraz 
opiekunów prawnych Uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 222; 

11) Statucie rozumie się przez to Statut Szkoły 
Podstawowej nr 222; 

12) Szkole rozumie się przez to Szkołę Podstawową 
nr 222 w Warszawie; 

13) Uczniach rozumie się przez to ogół uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 222; 

14) Zebraniu Plenarnym rozumie się przez to zebranie plenarne 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
222; 

ROZDZIAŁ II  

Cele, zadania, i kompetencje Rady Rodziców 

§ 3. Zadania i kompetencje Rady Rodziców 

1. Rada jest organem przedstawicielskim wszystkich Rodziców oraz Uczniów. 

2. Podstawowym celem Rady jest wspieranie działalności statutowej Szkoły w szczególności 
w zakresie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. 

3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

3.1. reprezentowanie zbiorowego interesu Rodziców względem Szkoły; 

3.2. współudział w organizowaniu roku szkolnego i w programowaniu pracy Szkoły; 

3.3. racjonalne gospodarowanie funduszami pozyskanymi w celu wspierania działalności 
statutowej Szkoły; 

3.4. aktywizowanie Rodziców i otoczenia społecznego do czynnego udziału w realizacji celów 
i zadań Szkoły; 

3.5. współpraca z Samorządem Uczniowskim. 
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4. Do kompetencji Rady należy: 

4.1. występowanie do Dyrektora, innych Organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 
organu sprawującego nad nią nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach dotyczących szkoły; 

4.2. opiniowanie: 

4.2.1. projektu planu finansowego składanego  przez Dyrektora; 

4.2.2. szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych; 

4.2.3. pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora oceny dorobku 
zawodowego albo oceny pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o dokonywanej ocenie; 

4.2.4. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
w Szkole, o ile Dyrektor zostanie zobowiązany do jego opracowania przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny; 

4.2.5. wniosków o podjęcie działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie 
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
Szkoły; 

4.3. uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 
szkolnego, programu wychowawczo-profilaktycznego: 

4.3.1. obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do Uczniów; 

4.3.2. obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

poprzedzonego coroczną diagnozą Szkoły, w zakresie potrzeb rozwojowych Uczniów oraz 
potrzeb rozwojowych uczniów w danym środowisku szkolnym, obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do Uczniów, Nauczycieli 
i Rodziców; 

4.4. wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela (z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty), po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny; 

4.5. delegowanie wyłonionego w głosowaniu tajnym przez Radę przedstawiciela do komisji 
konkursowej w przypadku przeprowadzania przez organ prowadzący Szkołę konkursu na 
stanowisko jej Dyrektora; 

4.6. pozyskiwanie funduszy w celu wspierania działalności statutowej Szkoły i ustalanie zasad 
ich wydatkowania; 

4.7. uchwalanie regulaminu swojej działalności, w którym określa się w szczególności: 

4.7.1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

4.7.2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz wyborów 
przedstawicieli rad oddziałowych do Rady; 

5.  Rada może powoływać Zespoły Robocze, w celu realizacji określonych projektów lub zadań. 
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ROZDZIAŁ III  

Organizacja i zasady działania Rady Rodziców 

§ 4. Oddziałowe Rady Rodziców 

1. Rada Oddziałowa wspiera Radę Rodziców w zakresie jej działania, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb oddziału, który reprezentuje. 

2. Rada Oddziałowa jest zobowiązana do przekazywania Rodzicom reprezentowanego przez siebie 
oddziału informacji dotyczących prac RR i innych informacji przekazywanych przez Prezydium. 

3. Radę Oddziałową wybierają Rodzice Uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu w danym 
roku szkolnym, bez względu na frekwencję na tym zebraniu, przy czym jednego Ucznia może 
reprezentować tylko jeden Rodzic. 

4. Członkiem RO nie może być osoba, która w poprzednim roku szkolnym nie wywiązała się z 
wpłacania zadeklarowanych składek na Radę Rodziców. 

5. Wybory do Rady Oddziałowej są tajne i przeprowadzane według trybu określonego 
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Przewodniczący Rady Oddziałowej, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia wyborów lub 
wyborów uzupełniających, przekazuje do dokumentacji Rady: 

6.1. protokół z wyborów do Rady Oddziałowej; 

6.2. dane kontaktowe członków Rady Oddziałowej w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

7. Członkostwo w Radzie Oddziałowej ustaje w przypadku: 

7.1. odwołania przez Rodziców Uczniów oddziału; 

7.2. odejścia dziecka z oddziału; 

7.3. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

8. Głosowanie w sprawie odwołania Rady Oddziałowej lub jej poszczególnych członków jest tajne 
i odbywa się na wniosek Rodziców co najmniej 1/3 Uczniów oddziału. Wniosek może być 
złożony na każdym zebraniu danego oddziału. 

9. W przypadku odwołania Rady Oddziałowej przeprowadza się tajne wybory uzupełniające, 
odbywające się, bez względu na frekwencję, na zebraniu Rodziców Uczniów oddziału, na którym 
odwołano Radę Oddziałową. Paragraf 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

 § 5. Rada Rodziców 

1. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel każdej Rady Oddziałowej, wybrany w tajnych 
wyborach przez zebranie Rodziców Uczniów danego oddziału. 

2. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Szkole. 

3. Do podstawowych obowiązków członków Rady należą: 

3.1. uczestniczenie w Zebraniach Plenarnych i reprezentowanie oddziału w Radzie; 

3.2. aktywne włączanie się w realizację zadań Rady, a w szczególności w prace Zespołów 
Roboczych; 
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3.3. zachęcanie Rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady. 

4. Członkowie Rady zobowiązani są do znajomości niniejszego Regulaminu i wypełniania jego 
zobowiązań. 

5. Dyrektor zapewnia Radzie organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą 
osobiście lub przez wyznaczoną do tego celu osobę. 

§ 6. Organy Rady Rodziców 

1. Organami Rady są: 

1.1. Zebranie Plenarne;  

1.2. Prezydium; 

1.3. Komisja Rewizyjna. 

2. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Rodziców, którą tworzą członkowie RR. 

3. Prezydium jest organem kierującym pracami Rady.  

4. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Prezydium. 

5. Kadencja Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa: 

5.1. od 30 września w roku wyboru do 29 września w kolejnym roku, 
jeżeli pierwsze Zebranie Plenarne sprawozdawczo-wyborcze odbyło 
się do 30 września; 

5.2. od dnia wyboru w roku wyboru, jeżeli pierwsze Zebranie Plenarne 
sprawozdawczowyborcze odbędzie się po 30 września. 

6. Posiedzenia organów Rady, w tym treść podejmowanych uchwał, są protokołowane, a protokoły 
przechowywane w dokumentacji organu. Protokoły są sporządzane przez Sekretarza 
i zatwierdzane przez Przewodniczącego danego organu Rady. 

7. W treści protokołu powinny znajdować się następujące informacje: 

7.1. datę obrad organu RR; 
7.2. porządek obrad; 
7.3. treść głosowanych uchwał wraz ze wskazaniem liczby oddanych na nie głosów; 
7.4. inne informacje, które organ Rady uzna za konieczne do umieszczenia w protokole. 

 

§ 7. Zebranie Plenarne Rady Rodziców 

1. Zebranie Plenarne Rady zbiera się co najmniej dwa razy w semestrze danego roku szkolnego. 

2. Zebranie Plenarne jest zwoływane przez Prezydium: 

2.1. na własny wniosek; 

2.2. na pisemny wniosek co najmniej trzech Rad Oddziałowych, wraz z uzasadnieniem; 

2.3. na pisemny wniosek Dyrektora, wraz z uzasadnieniem; 

2.4. w wyniku zajścia okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 8. 

3. Członkowie Rady powiadamiani są o Zebraniu Plenarnym nie później niż na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. W uzasadnionych sytuacjach Zebranie Plenarne może być 
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zwołane w trybie nadzwyczajnym, po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na 3 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać datę, godzinę, miejsce i 
porządek obrad. Zawiadomienie  wysyłane jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego z 
którego korzysta Szkoła. Zawiadomienie powinno być także wywieszone na tablicy 
informacyjnej Rady Rodziców w Szkole. 

4. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Plenarnego należy: 

4.1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców; 

4.2. wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej; 

4.3. udzielanie absolutorium Prezydium; 

4.4. odwołanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów; 

4.5. uchwalanie rocznego budżetu Rady; 

4.6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium; 

4.7. zatwierdzanie wysokości składek na Fundusz Rady Rodziców 

5. Pierwsze Zebranie Plenarne w danym roku szkolnym jest zebraniem sprawozdawczo-
wyborczym. Powinno się ono odbyć w terminie do 25 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 

6. Zebranie Plenarne prowadzi Przewodniczący RR, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności obydwu tych osób Zebranie Plenarne, przed 
rozpoczęciem obrad, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zebrania Plenarnego. 

7. Uchwały Zebrania Plenarnego Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu całego organu, a w razie braku quorum – 
w drugim terminie, zwykłą większością głosów obecnych członków. 

8. Przebieg obrad Zebrania Plenarnego, w tym treść podejmowanych uchwał protokołowane są 
przez Sekretarza. W przypadku jego nieobecności, obrady protokołuje wybrany spośród 
członków Rady przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Sekretarz Zebrania Plenarnego. 
Protokoły podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Zebraniu Plenarnym. 

9. Zalecany porządek obrad Zebrania Plenarnego sprawozdawczo-wyborczego zawarty jest 
w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

10. W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji Prezydium lub Komisji Rewizyjnej liczba członków 
tych organów spadnie poniżej wymaganej, przeprowadzane są wybory uzupełniające na Zebraniu 
Plenarnym, zwołanym najpóźniej w terminie 14 dni od zaistnienia takiego stanu. Wybory 
odbywają się według trybu opisanego w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

11. Prezydium i Komisja Rewizyjna dokonują ukonstytuowania się przed zakończeniem obrad 
Zebrania Plenarnego, dokonującego wyboru, co zostaje potwierdzone odpowiednio przez 
Przewodniczącego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz zapisane w protokole Zebrania 
Plenarnego. 

12. Informacja o zmianach w składzie Prezydium oraz dane kontaktowe do osób pełniących funkcje 
w Prezydium (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przekazywane są niezwłocznie przez 
Przewodniczącego Dyrektorowi. 

13. W Zebraniach Plenarnych może brać udział Dyrektor, który jest zawiadamiany o Zebraniu 
Plenarnym w trybie przyjętym dla członków Rady. Dyrektor uczestniczy w części Zebrania 
Plenarnego przeznaczonej na informacje o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły. 
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14. W Zebraniach Plenarnych mogą brać udział z głosem doradczym wszyscy członkowie Rad 
Oddziałowych oraz pozostali Rodzice, przy czym do udziału w głosowaniach uprawnieni są tylko 
członkowie Rady. 

15. Członkowie Rady mogą brać udział w Zebraniu Plenarnym poprzez pełnomocnika, pod 
warunkiem przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa. Mocodawca ma obowiązek zaznajomić 
pełnomocnika z bieżącymi sprawami Rady i porządkiem obrad. 

§ 8. Prezydium Rady Rodziców 

1. Prezydium wybierane jest w trybie opisanym w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. W skład Prezydium wchodzi nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 członków w tym: Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie. 

3. W przypadku wyboru członka Prezydium w trybie wyborów uzupełniających, kadencja tego 
członka trwa od dnia wyboru do dnia zakończenia kadencji organu, do którego dołączył. 

4. W przypadku, gdy w ciągu roku szkolnego, którykolwiek z członków Prezydium zaprzestanie 
pełnienia swojej funkcji, pozostali członkowie Prezydium dokonują w drodze uchwały, zmian w 
pełnieniu funkcji poszczególnych osób tak, aby zachowana była zdolność do działania 
Prezydium. 

5. Członkostwo w Prezydium ustaje w przypadku: 

5.1. odwołania uchwałą Zebrania Plenarnego; 

5.2. ustania członkostwa w Radzie; 

5.3. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Prezydium poniżej minimalnej liczby, Zebranie 
Plenarne uzupełnia skład Prezydium, w drodze wyborów. Zebranie plenarne powinno być 
zwołane w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia wymienionych wyżej okoliczności. Punkt 
dotyczący wyborów uzupełniających do Prezydium musi być podany w zawiadomieniu o 
Zebraniu Plenarnym. 

7. Prezydium wykonuje zadania i realizuje kompetencje Rady z wyłączeniem spraw zastrzeżonych 
dla Zebrania Plenarnego, wymienionych w § 7 ust. 4. 

8. Do zadań Prezydium należą w szczególności: 

8.1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między Zebraniami Plenarnymi, w tym 
zarządzanie Funduszem Rady Rodziców; 

8.2. przygotowanie projektu Planu Finansowego Rady Rodziców (zwanego dalej Planem 
Finansowym) i przedstawienie go na Zebraniu Plenarnym; 

8.3. dysponowanie Funduszem Rady Rodziców i realizacja Planu Finansowego; 

8.4. nadzorowanie wykonywania uchwał Zebrania Plenarnego; 

8.5. powoływanie i nadzór nad pracami Zespołów Roboczych; 

8.6. zlecanie usług niezbędnych do realizacji zadań Rady; 

8.7. reprezentowanie Rady wobec pozostałych Organów Szkoły i na zewnątrz; 
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8.8. przygotowanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności i przedstawienie go na 
Zebraniu Plenarnym sprawozdawczo-wyborczym; 

8.9. przygotowanie projektów uchwał w sprawach będących w wyłącznej kompetencji 
Zebrania Plenarnego; 

8.10. wybór przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w przypadku przeprowadzania przez 
organ prowadzący Szkołę konkursu na stanowisko jej dyrektora; 

8.11. przygotowanie posiedzeń Zebrań Plenarnych, w tym wyborów do Prezydium i Komisji 
Rewizyjnej; 

8.12. wsparcie Rodziców w zakresie funkcjonowania Szkoły. 

9. Prezydium spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż sześć razy w roku szkolnym. 

10. Członkowie Prezydium powiadamiani są o zebraniu Prezydium nie później niż na 5 dni przed 
wyznaczonym terminem zebrania. W uzasadnionych sytuacjach zebranie Prezydium może być 
zwołane w trybie nadzwyczajnym, po zawiadomieniu członków Prezydium najpóźniej na 2 dni 
przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać datę, godzinę i 
miejsce obrad. Zawiadomienie wysyłane jest za pomocą elektronicznego dziennika, z którego 
korzysta Szkoła lub innego środka komunikacji elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie 
Prezydium wyrażą na to zgodę. Ten sposób zawiadamiania uznany jest za skuteczny. 

11. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów. 

12. Przebieg obrad Prezydium, w tym treść podejmowanych uchwał, protokołowane są przez 
Sekretarza, a w przypadku jego nieobecności przez członka Prezydium, wyznaczonego przez 
Przewodniczącego. 

13. W zebraniach Prezydium może brać udział Dyrektor, który jest zawiadamiany o zebraniu 
Prezydium w trybie przyjętym dla członków Prezydium. Dyrektor może uczestniczyć w części 
zebrania Prezydium przeznaczonej na informacje o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu 
Szkoły. 

§ 9. Zadania osób wchodzących w skład Prezydium Rady Rodziców 

1. Do zadań Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego należy: 

1.1. kierowanie pracami Prezydium; 

1.2. zatwierdzanie dokumentów Rady; 

1.3. współpraca z Organami Szkoły; 

1.4. dokonywanie podziału obowiązków i zadań pomiędzy członków Prezydium i Rady; 

1.5. zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium; 

1.6. zwoływanie i prowadzenie Zebrań Plenarnych; 

1.7. kierowanie działalnością finansową Rady; 

1.8. określanie zakresu działań i Zespołów Roboczych;  

1.9. przekazywanie Dyrektorowi uchwał, wniosków i opinii dotyczących bezpośrednio Szkoły; 

1.10. reprezentowanie Rady na zewnątrz. 

2. Do zadań Sekretarza należy: 
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2.1. opracowanie i realizacja harmonogramu Zebrań Plenarnych; 

2.2. przygotowanie Zebrań Plenarnych i zebrań Prezydium; 

2.3. sporządzanie protokołów z Zebrań Plenarnych i zebrań Prezydium;  

2.4. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady. 

3. Do zadań Skarbnika należy: 

3.1. opracowanie we współpracy z pozostałymi członkami Prezydium Planu Finansowego 
i nadzór nad jego prawidłową realizacją; 

3.2. współpraca i wymiana informacji finansowych z przedstawicielami Rad Oddziałowych 
i Komisją Rewizyjną; 

3.3. opracowywanie sprawozdań z działalności finansowej i wykonania Planu Finansowego; 

3.4. obsługa księgowo-rachunkowa Funduszu Rady Rodziców; 

3.5. prowadzenie dokumentacji rachunkowo-kasowej i obsługa wpłat/wypłat. 

4. Na wniosek Przewodniczącego lub Skarbnika, zadania określone w ust. 3 pkt 4 i 5 są zlecane 
przez Prezydium osobom/podmiotom wyspecjalizowanym. 

§ 10. Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest w trybie Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: Przewodniczący, Sekretarz i Członek. 

3. W przypadku wyboru członka Komisji Rewizyjnej w trybie wyborów uzupełniających, kadencja 
tego członka trwa od dnia wyboru do dnia zakończenia kadencji organu, do którego dołączył. 

4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku: 

4.1. odwołania uchwałą Zebrania Plenarnego; 

4.2. ustania członkostwa w Radzie; 

4.3. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej wymaganej liczby, 
Zebranie Plenarne uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej, w drodze wyborów. Zebranie plenarne 
powinno być zwołane w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia wymienionych wyżej 
okoliczności. Punkt dotyczący wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej musi być 
podany w zawiadomieniu o Zebraniu Plenarnym. 

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

6.1. kontrolowanie działalności finansowej Rady i Prezydium, w tym realizacji Planu 
Finansowego 

6.2. kontrolowanie zgodności działalności Rady i Prezydium z postanowieniami niniejszego 
regulaminu i innymi przepisami, w szczególności wskazanymi w § 1; 

6.3. opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Prezydium, składanego na Zebraniu 
Plenarnym sprawozdawczo-wyborczym i wnioskowanie w sprawie udzielenia (nie 
udzielenia) absolutorium Prezydium za minioną kadencję; 4) prowadzenie dokumentacji 
swoich działań. 
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7. Zaleca się, aby Komisja Rewizyjna realizowała kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
przynajmniej dwa razy w roku i przedstawiała ich wyniki na najbliższym Zebraniu Plenarnym. 

8. Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole doraźne w wybranych obszarach w zakresie 
swoich kompetencji: 

8.1. na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Skarbnika; 

8.2. na pisemny wniosek grupy Rodziców, reprezentujących co najmniej20 uczniów; 

8.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady; 

8.4. z własnej inicjatywy. 

§ 11. Fundusz Rady Rodziców 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących 
źródeł: 

1.1. dobrowolnych składek wnoszonych przez Rodziców; 

1.2. innych źródeł. 

2. Środki finansowe z Funduszu Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:  

2.1. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych; 

2.2. dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych; 

2.3. nagrody dla Uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach; 

2.4. udzielanie, po zasięgnięciu opinii Dyrektora i/lub pedagoga szkolnego, pomocy 
materialnej Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej; 

2.5. organizację warsztatów dla Uczniów; 

2.6. pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady. 

3. Podstawą do wydatkowania środków z Funduszu Rady Rodziców jest uchwała Prezydium.  

4. Zebranie Plenarne ustali w drodze uchwały na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wysokość 
maksymalnej kwoty jednorazowych wydatków w danym roku szkolnym. 

5. W przypadku wydatków jednorazowych przekraczających kwotę o której mowa w ust. 
4,Prezydium jest zobowiązane uzyskać zgodę Zebrania Plenarnego. 

6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z Funduszu Rady Rodziców mogą składać do Prezydium: 

6.1. Dyrektor; 

6.2. Nauczyciele; 

6.3. pedagog szkolny; 

6.4. psycholog szkolny; 

6.5. logopeda szkolny; 

6.6. Rady Oddziałowe; 

6.7. Rodzice – bezpośrednio w sprawach dziecka – ucznia; 

6.8. Uczniowie – za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego. 
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7. Fundusze o których mowa w ust. 1 mogą być wpłacane w kasie lub na rachunek firmowy, 
pozostający w dyspozycji Rady Rodziców. 

8. Na pierwszym zebraniu oddziału w nowym roku szkolnym, każdy rodzic deklaruje dobrowolną 
realną kwotę comiesięcznej składki na fundusz Rady Rodziców.  

9.  W uzasadnionych przypadkach, rodzic, który złożył pisemną deklarację o uiszczaniu składek, 
może uzyskać zwolnienie z ich płacenia całości lub części. Zgód udziela Prezydium RR na 
pisemny wniosek rodzica. Wniosek powinien być złożony  przed faktycznym wstrzymaniem lub 
zmniejszeniem wpłat i nie później niż do 15 maja w danym roku szkolnym. 

10. Dokumenty księgowe powinny być przed zaksięgowaniem sprawdzone pod względem 
merytorycznym przez Przewodniczącego oraz pod względem formalnym i rachunkowym przez 
Skarbnika (lub księgowego, jeżeli taki świadczy usługi na rzecz Rady Rodziców). 

§ 12. Plan Finansowy Rady Rodziców 

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest Plan Finansowy. 

2. Plan Finansowy składa się co najmniej z harmonogramu wydatków, z podziałem na kategorie, 
w ujęciu rocznym. 

3. Prezydium, powołane przez Zebranie Plenarne sprawozdawczo-wyborcze, opracowuje projekt 
Planu Finansowego w oparciu o dane wynikające z deklaracji wpłat na Fundusz Rady Rodziców, 
złożonych przez Rodziców oraz przewidywanych innych przychodów. 

4. Projekt Planu Finansowego opracowuje się w terminie do 14 dni od powołania nowego 
Prezydium, nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego, i przesyła do wglądu 
członkom Rady poprzez wysłanie go za pośrednictwem dziennika elektronicznego szkoły, a 
dodatkowo na adres e-mail  podany do dokumentacji Rady zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 2, co uznaje 
się za skuteczne doręczenie. 

5. Jeżeli  członkowie Rady w terminie 14 dni od dnia przekazania im projektu Planu Finansowego 
nie zgłoszą co do niego żadnych zastrzeżeń w formie pisemnej, projekt Planu Finansowego staje 
się obowiązującym Planem Finansowym, co Prezydium potwierdza stosowną uchwałą. 
W przeciwnym wypadku Plan Finansowy zatwierdzany jest przez Zebranie Plenarne, które 
powinno być zwołane w terminie od 15 do 21 dni, od dnia przekazania projektu Planu 
Finansowego delegatom Rad Oddziałowych do Rady. 

ROZDZIAŁ IV 

Przepisy końcowe 

§ 13. 

1. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują Przewodniczący 
i Skarbnik lub Wiceprzewodniczący i Skarbnik. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach 
dokumenty te mogą podpisać Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. 

2. Wszelką korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego 
członek Prezydium. 

3. Rada używa pieczątki podłużnej z napisem: 

Rada Rodziców 
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Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy 

01-049 Warszawa, ul. Esperanto 7a NIP 527-226-77-19 

4. Rada posiada rachunek bankowy. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, 
w tym dostępu elektronicznego do rachunku, upoważnione są następujące osoby: 

4.1. Przewodniczący; 

4.2. Skarbnik; 

4.3. Kasjer Rady Rodziców. 

5. W przypadku zmian osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym Rady należy 
niezwłocznie dokonać stosownych poprawek danych tych osób w banku, w którym prowadzony 
jest rachunek. 

6. Rada posiada konto poczty elektronicznej (e-mail). Do dostępu elektronicznego do konta 
upoważnieni są: 

6.1. członkowie Prezydium; 

6.2. Kasjer Rady Rodziców. 

7. Osoby biorące udział w pracach Rady są zobowiązane do nieujawniania rozpatrywanych przez 
Radę spraw, które mogą naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób. 

§ 14. Zmiana regulaminu 

1. Propozycje zmian Regulaminu Rady Rodziców mogą być zgłaszane na piśmie do Prezydium 
przez: 

1.1. Dyrektora;  

1.2. Rady Oddziałowe; 

1.3. członków Rady. 

2. Po otrzymaniu propozycji zmiany Regulaminu Rady Rodziców, Prezydium wprowadza punkt 
dotyczący propozycji zmiany Regulaminu Rady Rodziców do porządku obrad najbliższego 
Zebrania Plenarnego, które ustosunkowuje się do nich poprzez podjęcie stosownej uchwały. 

§ 15. 

1. Regulamin Rady Rodziców oraz składy Prezydium i Komisji Rewizyjnej powinny zostać 
umieszczone w serwisie internetowym Szkoły przez jego administratora nie później niż 
w terminie 7 dni od ich uchwalenia. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Warszawa, dn. 09 grudnia 2020 roku 

Prezydium Rady Rodziców 



 
 

Strona 1 z 16 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

TRYB WYBORU RADY ODDZIAŁOWEJ 

1. Wybór przynajmniej 2-osobowej Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym. 

2. Zgłaszanie kandydatów do Rady Oddziałowej przez Rodziców, którzy mogą również sami 
zgłaszać swoją kandydaturę. 

3. Potwierdzenie przez kandydatów zgody na uczestnictwo w Radzie Oddziałowej. 

4. Głosowanie tajne na trzech wybranych kandydatów, na kartach do głosowania dostarczonych 
przez wychowawcę. 

5. Zebranie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną, podliczenie liczby głosów, ogłoszenie 
nazwisk trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Radę 
Oddziałową. 

6. Ustalenie delegata Rady Oddziałowej do Rady. Zostaje nim osoba, która otrzymała największą 
liczbę głosów.  

7. Wybór przez osoby wybrane do Rady Oddziałowej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Skarbnika spomiędzy siebie (każda osoba pełni jedną funkcję). W przypadku braku konsensusu 
funkcje te rozdzielane są kolejno według uzyskanej liczby głosów. 

8. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu z przeprowadzonych wyborów (ze 
wskazaniem podziału funkcji i wskazaniem delegata do Rady) i przekazanie go wychowawcy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

FORMULARZ DANYCH KONTAKTOWYCH CZŁONKÓW RADY ODDZIAŁOWEJ 

 

lp. funkcja imię i nazwisko adres e-mail numer telefonu Czy delegat 
do Rady?* 

1. Przewodniczący     

2. Wiceprzewodniczący     

3. Skarbnik     
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

ZALECANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PLENARNEGO 

1. Ustalenie/ wybór Przewodniczącego Zebrania Plenarnego i Sekretarza Zebrania Plenarnego. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Plenarnego. 

3. Informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, oraz wskazanie 
obszarów współpracy z Radą Rodziców w nowym roku szkolnym. 

4. Wystąpienia zaproszonych gości (np. innych Organów Szkoły, organizacji, itp.). 

5. Zamknięcie części Zebrania Plenarnego z udziałem Dyrektora i zaproszonych gości. 

6. Sprawozdanie Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium 
Prezydium. 

8. Wybory Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 

9. Wolne wnioski.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

TRYB WYBORU PREZYDIUM RADY RODZICÓW ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ 

1. Zebranie Plenarne wybiera członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej według następującego 
trybu: 

1.1. Omówienie zasad wyborczych, ustalenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności 
Zebrania Plenarnego przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego. 

1.2. Zgłaszanie kandydatów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej w dowolnej liczbie, która 
gwarantuje uzyskanie wymaganej liczby członków tych organów (odpowiednio sześciu i 
trzech), przy czym zaleca się, aby Prezydium liczyło ośmiu członków. Członkowie Rady 
mogą również sami zgłaszać chęć kandydowania. 

1.3. Wybór w głosowaniu jawnym przynajmniej 2-osobowej Komisji Wyborczej, spośród 
osób, które nie są kandydatami. 

1.4. Ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą, w tym potwierdzenie zgody na 
kandydowanie. 

1.5. Głosowanie jawne, oddzielnie na każdego kandydata i liczenie głosów przez Komisję 
Wyborczą. 

1.6. Sporządzenie protokołu z wyborów przez Komisję Wyborczą. 

2. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata do Prezydium lub Komisji Rewizyjnej 
wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie, dostarczona przez kandydata lub 
pełnomocnika najpóźniej na początku Zebrania Plenarnego, na którym odbywają się wybory. 

3. Członkami Prezydium i Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które uzyskały w głosowaniach 
najwięcej głosów spośród kandydatów do tych organów. 

4. Wybrani członkowie danego organu wybierają spomiędzy siebie osoby na poszczególne funkcje, 
z zastrzeżeniem, że Przewodniczącym może zostać osoba, która co najmniej przez jeden rok 
szkolny czynnie uczestniczyła w pracach Rady Oddziałowej lub Rady. Zapis z przebiegu 
wyborów na poszczególne funkcje w Prezydium, parafowany przez Komisję Wyborczą, 
przekazywany jest do protokołu Zebrania Plenarnego. 


