
 
 

 

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI 

RADY RODZICÓW 

PRZEDSZKOLA NR 11 

W TARNOWSKICH GÓRACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Podstawy prawne: 

1.  Kompetencje określone w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. - 
 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.) 

 
     2.  Kompetencje określone w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie 
           oświaty(Dz. U. z 2016 r.,  z 1943 ze zm.) 
       
     3.  Statut Przedszkola nr 11 w Tarnowskich Górach 
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1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym działającym na terenie 

przedszkola. 

2. Rada stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 

nr 11 w Tarnowskich Górach, ul. Mickiewicza 18 
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               Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców 

1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym 

rodziców.  

2. Rada Rodziców powinna się składać z co najmniej dwóch reprezentantów 

każdej grupy przedszkolnej, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrań 

grupowych. W wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.  

3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w danym roku szkolnym odbywa się 

najpóźniej do 30 września.  

4. Rada Rodziców składa się z : przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, 

dwóch osób stanowiących komisję rewizyjną, wybieranych spośród 

członków Rady Rodziców podczas pierwszego posiedzenia.  

5. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.  

6. Wybór nowych członków Rady w ciągu roku szkolnego może odbywać się na 

zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem 

w pracy Rady lub propozycji członków Rady Rodziców, rodziców, dyrektora.  

7. Odstąpienie od udziały w działalności Rady Rodziców może nastąpić w 

drodze złożenia rezygnacji lub odwołania na wniosek rodziców, członków 

Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.  
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                                         Zadania Rady Rodziców  

1. Uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

2. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na 

dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, 

wychowawczym i dydaktycznym. 

3. Porozumiewanie się między sobą w celu ustalania zasad i zakresu 

współpracy. 

4. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego 

podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. 

5. Prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców 

we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola. 

6. Przekazywanie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola informacji 

o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady 

Rodziców. 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora oraz innych organów 

placówki, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

placówki. 

8. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

wychowawczo- profilaktycznego placówki.  

9. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania placówki. 

10.  Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

przedszkola.  

11. Opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych 

organizacji. 

12. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.  

13. Wyrażanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczycieli za 

okres stażu. 

14. Opiniowanie w sprawie oceny pracy Dyrektora placówki.  

15.   Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do planu nauczania.  
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                                          Zadania członków Rady Rodziców 

Zadania przewodniczącego Rady Rodziców: 

1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców. 

2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do 

realizacji planu pracy; 

3. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców; 

4. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców. 

5. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców 

dotyczących działalności przedszkola.  

 

Zadania skarbnika Rady Rodziców: 

1. Czuwanie nad rytmicznością realizacji planu finansowego oraz 

prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.  

2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie 

prawidłowości zapisów.  

 

Zadania sekretarza Rady Rodziców: 

1. Zapewnienie właściwej organizacji prac Rady Rodziców; 

2. Protokołowanie posiedzeń.  

 

Zadania członków Komisji Rewizyjnej: 

1. Dokonywanie kontroli dokumentacji finansowej Rady Rodziców co 

najmniej raz w roku. 

2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady 

Rodziców. 
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                            Zasady działalności finansowej Rady Rodziców 

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.  

2. Wysokość minimalnej, dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców 

ustala się na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców. 

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od stawki 

ustalonej. 

4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić 

określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.  

5. Rodzice wpłacają ustaloną dobrowolną stawkę jednorazowo lub w 

dwóch ratach. 

6. Pieniądze ze składek dobrowolnych przyjmowane są na zbiorcze listy 

grup.  

7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.  

8. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby 

posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.  

9. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, 

pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, płacenia koncertów, 

teatrzyków, wycieczek, imprez, upominków, warsztatów, itp. 

10. Rada Rodziców upoważnia dyrektora do dysponowania funduszem Rady 

zgodnie z ustalonym regulaminem. 
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                                                       Postanowienia końcowe  

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o poniższej treści: 

Rada Rodziców 

przy Przedszkolu nr 11 

w Tarnowskich Górach 

 

 

 



 
 

2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. 

3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące 

członkami rady w poprzednich latach. 

4. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być 

podjęta za zgodą członków ( 75% członków Rady). 

5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców 

może zostać podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu 

Rady.  

6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.  

7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokument 

przedszkola.  

 

 

 

Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 1.09.2010 r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 1.10.2017r.  


