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Rada rodziców w szkole. 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe., funkcjonowanie rad rodziców w szkołach 

jest obligatoryjne.  

Rad rodziców nie tworzy się w następujących rodzajach szkół i placówek publicznych prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ministrów: 

1.  szkoły dla dorosłych, 

2.  branżowe szkoły II stopnia i szkoły policealne, 

3.  szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, 

4.  szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 

5.  szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych, 

6.  szkolne schroniska młodzieżowe, 

7.  placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 

8.  poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 

9.  młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

10.  bursy i domy wczasów dziecięcych, 

11.  biblioteki pedagogiczne. 

 

ada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.  

Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem 

szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem 

organizacji politycznych) działającymi w szkole.  

Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły. Rada rodziców może podejmować działania 

również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

 

ybory rady rodziców. 

W Zespole Szkół w Olsztynku działa rada rodziców, które reprezentuje ogół rodziców 

uczniów. W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

W wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. W wyborach do rad oddziałowych 

jednego ucznia reprezentuje tylko jeden rodzic. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad 

oddziałowych oraz przedstawiciela rodziców z danego oddziału do rady rodziców musi zostać określony w 

regulaminie działalności rady rodziców. Ponadto w regulaminie działalności rady rodziców musi zostać 

określona wewnętrzna struktura i tryb jej pracy. 
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adania i kompetencje rady rodziców 

Rada rodziców praktycznie może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły do dyrektora szkoły, rady szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

1. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

 

2. Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły. 

 

3. Rada rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły 

oceny dorobku zawodowego. Swoją opinię powinna przedstawić w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jednak nieprzedstawienie 

opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania. 

 

4. Rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. W przypadku gdy z takim wnioskiem do dyrektora 

szkoły wystąpi inny podmiot niż rada rodziców, wówczas rada rodziców na wprowadzenie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju musi wyrazić zgodę. Złożony przez radę 

rodziców wniosek dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. Rada rodziców 

uzgadnia również z dyrektorem szkoły wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców uzgadnia  

z dyrektorem szkoły sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez 

niego jednolitego stroju.  

 

5. Rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. W przypadku gdy z takim wnioskiem do dyrektora szkoły 

wystąpi inny podmiot niż rada rodziców, wówczas rada rodziców na zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju musi wyrazić zgodę. Złożony przez radę rodziców wniosek 

dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

 

Z 
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6. Rada rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie 

lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. 

 

7. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

8. Rada rodziców występuje z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli. 

 

9. Rada rodziców wyraża opinię w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego. 

 

10. Rada rodziców ma prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia 

szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły w postaci 

środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) 

 

11. Rada rodziców występuje z wnioskiem o utworzenie rady szkoły. 

 

12. Rada rodziców dokonuje wyboru przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, 

których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły. 

 

13. Rada rodziców dokonuje wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora. 

 

14. Rada rodziców uchwala corocznie preliminarz rady i jego zmiany, propozycji wysokości składek 

rodziców oraz podejmuje decyzję o sposobach wydatkowania zebranych funduszy 

 

Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 

wspierania działalności statutowej szkoły. Jednak zasady wydatkowania tych funduszy rada rodziców musi 

określić w regulaminie swojej działalności. 

 

ebrania rady rodziców. 

Pierwsze zebranie rady rodziców zwołuje dyrektor szkoły, który je otwiera i przewodniczy mu 

do czasu wybrania przewodniczącego rady rodziców. Wybory przewodniczącego rady rodziców 

przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego 

rady rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka rady rodziców przyjęty przez radę rodziców w 

Z 
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głosowaniu jawnym. Rada rodziców na pierwszym zebraniu wybiera oprócz przewodniczącego sekretarza, 

skarbnika oraz komisję rewizyjną.  

 

W celu bieżącego kierowania pracą rady rodziców w okresie między zebraniami można powołać prezydium rady 

rodziców.  

 

Regulamin działalności rady rodziców powinien określać tryb wyboru sekretarza, skarbnika oraz komisji 

rewizyjnej. 

Do zadań przewodniczącego rady rodziców możemy w szczególności zaliczyć: 

1.  reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz, 

2.  kierowanie całokształtem prac rady rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą, 

3.  przygotowywanie zebrań rady rodziców, 

4.  opracowywanie projektu planu działalności rady rodziców wraz z planem finansowym na dany rok 

szkolny, 

5.  podpisywanie uchwał rady rodziców, 

6.  podpisywanie protokołów z zebrań rady rodziców oraz prezydium. 

Do zadań sekretarza rady rodziców możemy w szczególności zaliczyć: 

1.  zapewnienie właściwej organizacji pracy rady rodziców, 

2.  opracowanie harmonogramu prac i zebrań rady rodziców, 

3.  protokołowanie zebrań rady rodziców oraz prezydium. 

Do zadań skarbnika rady rodziców możemy w szczególności zaliczyć prowadzenie działalności finansowo-

gospodarczej rady rodziców. 

 

Do zadań komisji rewizyjnej rady rodziców możemy w szczególności zaliczyć: 

1.  kontrolowanie realizacji uchwał rady rodziców, 

2.  kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców pod względem zgodności  

z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, 

3.  składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi. 

Członek rady rodziców ma prawo do: 

1.  czynnego udziału w zebraniach rady rodziców, 

2.  składania wniosków i projektów uchwał, 

3.  udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez radę rodziców. 

Członek rady rodziców zobowiązany jest w szczególności do: 

1.  czynnego uczestnictwa w zebraniach rady rodziców i jej komisjach, do których został powołany, 

2.  nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
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3.  realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień rady rodziców. 

Od 12 września 2019 r., zgodnie z art. 83 ust. 1a u.p.o., w zebraniach rady rodziców może uczestniczyć 

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia 

uczniów. 

 

nioski rady rodziców 

Wnioski rady rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.  

 

Uchwały rady rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów. Kworum wymagane do 

podjęcia uchwał przez radę rodziców w pierwszym terminie zebrania wynosi co najmniej 50% 

członków rady rodziców. Uchwały rady rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym. Mogą 

być również podejmowane w głosowaniu tajnym, jednak po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego 

wniosku w sprawie tajności głosowania. Jeżeli uchwały i inne decyzje rady rodziców są sprzeczne z 

obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie. 

 

Z zebrania rady rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności. Członkowie rady rodziców dokumentują 

swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności. Listę obecności podpisuje przewodniczący rady rodziców 

i protokolant. Protokolantem zebrania jest sekretarz rady rodziców. Protokół z zebrania rady rodziców powinien 

zawierać: 

• numer i datę zebrania, 

• numery podjętych uchwał, 

• stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. kworum, 

• wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły), 

• zatwierdzony porządek zebrania, 

• stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 

• przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji), 

• treść zgłoszonych wniosków, 

• podjęte uchwały i wnioski, 

• podpisy przewodniczącego i protokolanta. 

Protokoły z zebrań rady rodziców numeruje się w ramach roku szkolnego. Księga protokołów nie może być 

wynoszona poza budynek szkoły. Prawo wglądu do protokołów z zebrań rady rodziców mają upoważnieni 

pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego. Protokoły z zebrań 

komisji powołanych przez radę rodziców stanowią dokumentację pracy rady rodziców.  

 

Za przechowywanie protokołów z zebrań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

W 
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W szkole oprócz rady rodziców działają również rady oddziałowe. Zadaniem rad oddziałowych rodziców jest 

przede wszystkim realizacja zadań w ramach danego oddziału.  

 

Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w radzie rodziców. Rada oddziałowa może 

występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli  

w sprawach istotnych dla uczniów. Rada oddziałowa współdziała również z przewodniczącym rady rodziców  

i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym. Pracami rady oddziałowej kieruje 

przewodniczący, który: 

1.  reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów, 

2.  utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów, 

3.  zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej. 

 

undusze rady rodziców. 

Rada rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Rada 

rodziców może również podejmować działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.  

Fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone na: 

1.  poprawę bazy materialnej szkoły, 

2.  wycieczki i imprezy szkolne, 

3.  nagrody dla uczniów, 

4.  zapomogi dla uczniów, 

5.  obsługę finansową rady rodziców, 

6.  pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą. 

Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym.  

 

Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku  

są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców, np. przewodniczący  

i skarbnik rady rodziców.  

 

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem 

merytorycznym i formalnym. Pisemne wnioski do rady rodziców o przyznanie środków finansowych z funduszu 

rady rodziców mogą składać: 

1.  dyrektor szkoły, 

2.  wychowawcy klas, 

3.  pedagog szkolny, 

4.  rady oddziałowe, 

F 
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5.  samorząd uczniowski. 

Gospodarka finansowa rady rodziców opiera się na zatwierdzonym przez radę rodziców planie finansowym 

wydatków. Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik rady rodziców powinien 

przedstawić sprawozdanie z wydatkowania funduszy rady rodziców. 

Rada rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta. 

Członkowie rady rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed 

upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców. Na miejsce odwołanych członków rady rodziców 

wybiera się nowych. 

 

 

Uczestnictwo w życiu szkoły, jako członek w rady rodziców, niesie za sobą wiele korzyści. Do podstawowych 

zaliczyć należy: poczucie wpływu na jakość pracy szkoły (poprzez możliwość opiniowania wielu znaczących 

obszarów pracy szkoły), poszerzanie oferty zgodnie z potrzebami uczniów i wybór środowiska lokalnego 

(współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi itd.) czy wpływanie  

na wizerunek szkoły (rodzic jako przedstawiciel rady staje się niejako „twarzą” szkoły podczas uroczystości  

i projektów). 

 

 

Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki – informacje o radzie rodziców w szkole. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow

