
REGULAMIN RADY RODZICÓW
Przedszkola „Batalionik” wchodz cego ą

w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubaszowej

Rozdział I
Podstawa prawna

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Ustawa z dnia 7 wrzesśnia 1991 r. o systemie osświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

2.  Statut  Przedszkola  „Batalionik”,  Statut  Zespołu  Szkolno  Przedszkolnego  w
Lubaszowej

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 2

1.  Ilekroćś  w regulaminie  jest  mowa o przedszkolu  ,  nalezży  przez  to  rozumiećś
Szkołę Podstawową w Lubaszowej.
2. Ilekroćś  w regulaminie jest mowa o rodzićaćh, nalezży przez to rozumiećś  ogoś ł
rodzićoś w lub opiekunoś w prawnyćh dzieći przedszkola .
3. Ilekroćś  w regulaminie jest mowa o organaćh szkoły, nalezży przez to rozumiećś
odpowiednio:
- Dyrektora Przedszkola
- Radę Pedagogićzną,
- Radę Rodzićoś w,
4.  Rodziće  wspoś łdziałają  ze  szkołą  za  posśrednićtwem  Przedszkolnej  Rady
Rodzićoś w zwanej dalej Radą Rodzićoś w.
5. Rada Rodzićoś w stanowi reprezentaćję rodzićoś w  dzieći przedszkolnyćh . 
6.  Rada  Rodzićoś w  jest  samorządnym  organem  szkoły,  wspoś łdziałająćym
z dyrektorem  przedszkola,  Radą Pedagogićzną,   organem sprawująćym nadzoś r
pedagogićzny w realizaćji zadanś  szkoły i przedszkola .
7. Terenem działania Rady Rodzićoś w jest budynek przedszkola, w ktoś rym miesśći
się  siedziba  Rady  Rodzićoś w,  jak  tezż  wszystkie  miejsća,  w  ktoś ryćh  przebywają
ućzniowie  dzieći  przedszkolne,  rodziće  i  naućzyćiele  w  związku  ze  sprawami
dotyćząćymi przedszkola.



Rozdział III
Cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 3

1.  Celem  działania  Rady  Rodzićoś w  jest  doskonalenie  statutowej  działalnosśći
przedszkola w zakresie:
- organizaćji praćy sprzedszkola, proćesu wyćhowawćzego i dydaktyćznego
- poprawy warunkoś w tećhnićznyćh i wyposazżenia  przedszkola
- zapewnienia dziećiom warunkoś w bytowyćh i pomoćy materialnej
2.  Szćzegoś lnym  ćelem  Rady  Rodzićoś w  jest  działanie  na  rzećz  wyćhowawćzej
i opiekunś ćzej funkćji  przedszkola.
3.  Rada Rodzićoś w reprezentuje ogoś ł rodzićoś w.
4.  Rada  Rodzićoś w  prowadzi  działalnosśćś  na  podstawie  zatwierdzonego  przez
siebie roćznego planu praćy oraz roćznego planu wpływoś w i wydatkoś w.

§ 4

Rada Rodzićoś w mozże  występowaćś  do dyrektora  przedszkola  i  innyćh organoś w
szkoły,  organu  prowadząćego  przedszkole oraz  organu  sprawująćego  nadzoś r
pedagogićzny z wnioskami i opiniami we wszystkićh sprawaćh  przedszkola.

Do kompetenćji ustawowyćh Rady Rodzićoś w nalezży:
1.  Opiniowanie  opraćowanego  przez  dyrektora  szkoły  na  polećenie  organu
sprawująćego  nadzoś r  pedagogićzny  programu  i  harmonogramu  poprawy
efektywnosśći kształćenia lub wyćhowania .
2.Opiniowanie praćy naućzyćieli ućząćyćh w szkole odbywająćyćh stazż  na wyzższy
stopienś  naućzyćielski.

§ 5

Do zadanś  Rady Rodzićoś w nalezżą w szćzegoś lnosśći:
1.   Inićjowanie i branie ćzynnego udziału w spotkaniaćh z dziećśmi.
2. Podejmowanie działanś  na rzećz pozyskania sśrodkoś w finansowyćh dla szkoły.
3.Pozyskiwanie  podmiotoś w  gospodarćzyćh,  instytućji  do  wspoś łpraćy  z
przedszkolem.
4. Wspoś łpraća z roś zżnymi organizaćjami działająćymi w sśrodowisku lokalnym.
5.  Wspoś łućzestnićzenie  w  opraćowaniu  i  realizaćji  proćedur  ustalonyćh  na
okolićznosśćś  sytuaćji  szćzegoś lnyćh  zagrazżająćyćh  bezpiećzenś stwu  ućznioś w  lub
szkoły. 



Rozdział IV.
Organizacja i zasady działania Rady Rodziców

§ 6

1.  Reprezentantem rodzićoś w dzieći kazżdego oddziału jest Rada Oddziałowa.
2.  Oddziałowe  zebranie  rodzićoś w  wybiera  sposśroś d  siebie  „Radę  Oddziałową”
składająćą się z 3 osoś b. 
3. Radę Rodzićoś w tworzą  wybrane Rady Oddziałowe.
4. Walne zebranie Rady Rodzićoś w szkoły wybiera sposśroś d siebie:
 -  Prezydium  Rady  Rodzićoś w  jako  wewnętrzny  organ  kierująćy  praćami  Rady
Rodzićoś w.
5. Prezydium Rady Rodzićoś w wybiera w głosowaniu jawnym: przewodnićząćego,
wićeprzewodnićząćego,  skarbnika  oraz  sekretarza.  Prezydium  dokonuje  swego
ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
6. Prezydium Rady Rodzićoś w mozże tworzyćś  stałe lub dorazśne komisje i zespoły
sposśroś d swoićh ćzłonkoś w, ćzłonkoś w Rady Rodzićoś w i sposśroś d innyćh rodzićoś w    i
osoś b wspoś łdziałająćyćh z rodzićami spoza szkoły (jako ekspertoś w) dla wykonania
okresś lonyćh zadanś .
7.  Zebranie Rady Rodzićoś w zwołuje przewodnićząćy.  Zebranie sprawozdawćzo-
wyborćze powinno byćś  zwołane w terminie 1 miesiąća od dnia rozpoćzęćia roku
szkolnego.
8.Zebranie ogoś lne rodzićoś w mozże wybraćś   jedną radę oddziałową, ktoś ra utworzy
prezydium Rady Rodzićoś w.

§ 7

1.  Kadenćja  ćzłonka  w  organaćh  Rady  Rodzićoś w  trwa  1  rok,  poćząwszy  od
miesiąća  wrzesśnia  do  dnia  30  wrzesśnia  ostatniego  roku  kadenćji  –
z uwzględnieniem § 6 ust.3.  Kadenćja mozże  byćś  wydłuzżana,  jezżeli  nie wpłynie
wniosek dotyćząćy zmiany w składzie Rady Rodzićoś w.
2.  Po  zakonś ćzeniu  kadenćji  mozżna  powtoś rnie  kandydowaćś  do  organoś w  Rady
Rodzićoś w.
3. Rodziće biorą udział w organaćh statutowyćh w okresie ućzęszćzania ićh dzieći
do  przedszkola.

Rozdział V
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 8

1. Zebranie Rady Rodzićoś w jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej nizż
dwa razy w roku szkolnym.

§ 9



1.  W  posiedzeniaćh  prezydium  Rady  Rodzićoś w  mozże  ućzestnićzyćś   z  głosem
doradćzym  dyrektor  szkoły  lub  osoba  przez  niego  wyznaćzona  oraz  w  miarę
potrzeb inne osoby zaproszone przez prezydium.
2.  Posiedzenia  prezydium  odbywają  się  według  planu  ustalonego  przez
przewodnićząćego.
3.  Posiedzenia  prezydium  Rady  Rodzićoś w  są  protokołowane  ,  za  ćo ponosi
odpowiedzialnosśćś sekretarz prezydium.

Rozdział VI
 Fundusze Rady Rodziców

§ 10

1. Fundusze Rady Rodzićoś w poćhodzą ze składek rodzićoś w oraz dobrowolnyćh
wpłat  od osoś b prawnyćh i  fizyćznyćh.  Wysokosśćś  składek ustala zebranie Rady
Rodzićoś w na wniosek prezydium Rady Rodzićoś w.
Fundusze  Rady  Rodzićoś w  mogą  poćhodzićś  takzże  z  innyćh  zśroś deł,  w  tym
z działalnosśći gospodarćzej i wpływoś w od sponsoroś w.
2.  Rodziće  mogą  indywidualnie  zadeklarowaćś  wyzższą  składkę  od  okresś lonej
w pkt.1.
3.  Rodziće  wpłaćają  składkę  jednorazowo,  poś łroćznie,  względnie  kwartalnie  –
według swojego uznania i mozż liwosśći. 

§ 11

1.  Gospodarka  finansowa  Rady  Rodzićoś w  opiera  się  na  opraćowanym  przez
prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatkoś w, zatwierdzonym na
zebraniu Rady Rodzićoś w.
2. Preliminarz wydatkoś w powinien uwzględniaćś  potrzeby szkoły oraz ustalenia
dokonane na zebraniu Rady Rodzićoś w.

§ 12

1.  Ewidenćja  doćhodoś w  i  wydatkoś w  Rady  Rodzićoś w  odbywa  się  na  zasadaćh
ustalonyćh  przez  Ministra  Finansoś w  dla  gospodarowania  funduszami
społećznymi.
2. Wydatki z funduszu Rady Rodzićoś w mogą byćś finansowane po uzyskaniu zgody
dyrektora  szkoły  i  skarbnika  Rady  Rodzićoś w  oraz  po  zaopiniowaniu  przez
przewodnićząćego Rady Rodzićoś w.
3. Dokumenty finansowe muszą byćś przed zaksięgowaniem zatwierdzone               i
zaakćeptowane przez przewodnićząćego Rady Rodzićoś w lub osobę przez niego
upowazżnioną  –  pod  względem  merytoryćznym  i  dyrektora  szkoły  –  pod
względem formalnym.



§ 13

Prezydium  Rady  Rodzićoś w  mozże  wydatkowaćś  sśrodki  poćhodząće  ze
zgromadzonyćh funduszy na następująće ćele:
• dofinansowanie konkursoś w i imprez przedszkolnyćh,
• sfinansowanie niektoś ryćh zajęćś pozalekćyjnyćh
•  nagrody rzećzowe dla wyroś zżniająćyćh się  ućznioś w i  zespołoś w artystyćznyćh,
sportowyćh,
• ćzęsśćiowe sfinansowanie klasowyćh wyćiećzek,
• wyroś zżnienia dla ućznioś w,
•  finansowanie  własnyćh  projektoś w  Rady  Rodzićoś w  jak  budowa  nowyćh
praćowni, wyposazżanie szkoły w okresś lony sprzęt i aparaturę, remonty biezżąće
infrastruktury szkolnej, renowaćję urządzenś  sportowo-rekreaćyjnyćh itp.,
dofinansowanie remontoś w, szćzegoś lnie dokonywanyćh z udziałem rodzićoś w
• inne ćele realizowane ućhwałą Rady Rodzićoś w,
• dofinansowanie działalnosśći statutowej  przedszkola.

§ 14

Sposoś b  wydatkowania sśrodkoś w Rady Rodzićoś w mozże  w ćzęsśći  byćś  zalezżny  od
zżyćzenia ćzy wskazania ćeloś w przez osoby lub organizaćje wpłaćająće dodatkowe
kwoty na rzećz Rady Rodzićoś w. W takim przypadku prezydium Rady Rodzićoś w
nie  mozże  wydatkowaćś  tyćh  sśrodkoś w  na  inne  ćele,  bez  uzyskania  zgody
ofiarodawćoś w.

Rozdział VII
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 15

1.  Do obsługi  księgowo –  raćhunkowej  funduszy  Rady  Rodzićoś w  prowadzenia
księgowosśći  oraz  obsługi  raćhunkowej  uzżytkownikoś w  funduszu  powołany  jest
skarbnik Rady Rodzićoś w.
2. Bezposśredni nadzoś r nad praćą księgową pełni przewodnićząćy Rady Rodzićoś w.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 16

1.  Rada  Rodzićoś w,  poprzez  roś zżne  formy  swego  działania,  zapewnia  realizaćję
uprawnienś  ustawowyćh i statutowyćh społećznosśći rodzićielskiej.

§ 17
Regulamin  Rady  Rodzićoś w  podlega  zatwierdzeniu  przez  walne  zebranie  Rady
Rodzićoś w.
Zmiany w regulaminie mogą nastąpićś w trybie przewidzianym dla jego ustalenia



i zatwierdzenia.

§ 18.Regulamin Rady Rodzićoś w obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

30 sierpnia 2021 r      Dyrektor Przedszkola Barbara Dusza

                                                                                      


