
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie im. Wojciecha Bogusławskiego  

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Podstawa prawna: 
• Art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 59 z późn. zm.). 
• Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie im. Wojciecha Bogusławskiego 

 
§ 2 

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.  

§ 3 
• 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. 

Rozdział II 
Cele Rady Rodziców 

§ 4 
Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole 
reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do 
szkoły, której celem jest: 
• Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi 
i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

• Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces 
nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku. 

• Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych 
opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.  

• Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- 
wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka. 



Rozdział III 
Zadania i kompetencje rady rodziców 

§ 5 
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

§ 6 
• Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. 
• Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w 

szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, 
jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 

§ 7 
• Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez 
nauczycieli. 

• Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.  

• Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez dyrektora szkoły 
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z 
Radą Pedagogiczną. 

§ 8 
• Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły.  
• Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły. 
§ 9 

• Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem 
przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego. 

• Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego 
nauczyciela. 

• Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.  



§ 10 
• Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 
• Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego 

na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły. 
• Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których 

przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego 
jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w określonym dniu lub dniach. 

§ 11 
Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole 
przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

§ 12 
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

§ 13 
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego 
planu nauczania. 

§ 14 
Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 
46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 15 
Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora. 

§ 16 
Rada może się zrzeszać z podobnymi organizacjami rodzicielskimi działającymi w 
szkołach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres i zasady tej współpracy strony 
określają na bieżąco lub przez odpowiednie porozumienia. 



Rozdział IV 
Tryb przeprowadzania wyborów  

§ 17 
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców: 
• Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
• W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych 

przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Jeden przedstawiciel może 
reprezentować maksymalnie dwa oddziały. 

• Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.  
• Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.  
• Na pierwszym plenarnym zebraniu rady Rodziców wybiera spośród siebie 

Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ pracy w składzie:  
• przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,  
• dwóch wiceprzewodniczących, pe łniących jednocześnie funkcje 

wiceprzewodniczących Rady, 
• sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Rady, 
• skarbnik.  

• Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego 
Zarządu prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, 
lub - w razie braku wyznaczenia - obecny na zebraniu Rady inny członek 
dotychczasowego Zarządu, a w innych przypadkach - Dyrektor. 

• Glosowanie przebiega w sposób tajny, jeśli do poszczególnych funkcji w radzie 
zgłoszono więcej niż jednego kandydata. W takim wypadku Rada wyznacza 3 
osoby do komisji skrutacyjnej. Komisja przeprowadza głosowanie, a jego wynik 
opisuje w krótkim protokóle, który czytelnie podpisują członkowie komisji. 

• Jeżeli na drodze negocjacji do poszczególnych funkcji w radzie rodziców 
zgłoszono pojedyncze kandydatury, to za zgodą wszystkich obecnych członków 
Rady dopuszcza się przeprowadzenie głosowania jawnego (przez podniesienie 
rąk). 

• Dopuszcza się powołanie Skarbnika spoza członków Rady Rodziców, wymagane jest 
wówczas podjęcie oddzielnej Uchwały, która upoważnia taką osobę do pełnienia 
tej funkcji. Funkcja ta jest wykonywana nieodpłatnie. Osoba ta jest pozbawiona 
prawa do głosowania.  



Rozdział V 
Struktura Rady Rodziców 

§ 18 
• Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi: 

• przewodniczący, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady,  
• dwóch wiceprzewodniczących, pe łniących jednocześnie funkcje 

wiceprzewodniczących Rady, 
• sekretarz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Rady,  
• skarbnik, 
• członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów. 

• Kadencja Prezydium trwa rok. 
• Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 

reprezentuje Radę na zewnątrz szkoły.  
• Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego 

nieobecności (może pełnoprawnie reprezentować Przewodniczącego Rady na 
zewnątrz szkoły).  

• Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.  
• Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi 

przez Radę. 
• Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły 

robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców lub innych rodziców i 
osób współdziałających z rodzicami spoza Szkoły /jako ekspertów/ dla wykonania 
określonych zadań. 

• W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym 
zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. 

• Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego 
członków w trybie wyborów uzupełniających. 

• Członkostwo w radzie wygasa w przypadku: 
• pisemnej rezygnacji członka rady, 
• zaprzestania nauki przez dziecko w szkole, 
• zdarzeń losowych, 
• w przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie 

spotkań rady. 
• W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Oddziałowej Rady Rodziców z 

pełnionej funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu 
rodziców oddziału. Skład Prezydium Rady Rodziców  uzupełniany jest na 
najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców z zachowaniem zasad 
określonych w niniejszym Regulaminie  



Rozdział VI 
Zasady działania rady rodziców 

§ 19 
• Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 

września danego roku szkolnego. 
• Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do 

czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców. 
• Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony 

przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub 
dyrektora szkoły. 

• Obradami Rady Rodziców kieruje jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności 
zastępca lub osoba z rady przez nich upoważniona. Przewodniczący w 
porozumieniu z sekretarzem rady może przygotować porządek obrad 
uwzględniając dyskusję i wolne wnioski. 

• Zebrania Rady Rodziców odbywają się raz w miesiącu w z góry ustalonym terminie 
i miejscu. (Decyzje w tym zakresie zapadają na pierwszym zebraniu Rady 
Rodziców w roku szkolnym). 

• O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków 
Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed 
planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 
dni przed terminem. 

• Dokumenty wobec, których Rada Rodziców zajmuje stanowisko w trybie 
ustawowym powinny być dostarczone w firmie pisemnej lub mailowej wszystkim 
członkom Rady Rodziców w czasie pozwalającym na zapoznanie się z nimi przed 
głosowaniem. 

• Zebrania Rady Rodziców są demokratyczne i mają charakter otwarty. Dopuszcza 
się możliwość uczestnictwa w zebraniach Rady każdego z rodziców i opiekunów 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie im. Wojciecha Bogusławskiego w 
charakterze obserwatora. Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach Rada 
Rodziców może ustanowić posiedzenie przy drzwiach zamkniętych. 

• W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
przedstawiciele dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej oraz samorządu 
uczniowskiego na zaproszenie Rady Rodziców chyba, że rodzice w konkretnym 
przypadku postanowią inaczej. 

• Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, 
zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów problemowych, przedstawicieli 
instytucji, stowarzyszeń i organizacji legalnie współpracujących bądź zawiązanych 
ze szkołą. 



Rozdział VII 
Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców  

§ 20 
Członek Rady Rodziców ma prawo do:  
• Czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,  
• Składania wniosków i projektów uchwał,  
• Udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę 

Rodziców. 
• Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i 

przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza 
informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw 
personalnych.  

§ 21 
Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:  
• Uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został 

powołany. 
• Informowania wszystkich Rodziców klasy, którą reprezentuje o podjętych na 

zebraniach uchwałach czy postanowieniach Rady Rodziców. 
• Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 

• Realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców. 
• Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do 

zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu. 
• Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu nie ma prawa do kwestionowania 

podjętych podczas jego nieobecności przez Radę Rodziców uchwał czy innych 
postanowień. 

§ 22 
• Wszelkie treści i projekty poddawane glosowaniu winny być uprzednio 

sporządzone na piśmie. 
• Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej 

właściwości. 
• Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w 

zebraniu. 
• Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną 

większością głosów. 



• Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym. 
• Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w 

głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 
• W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania 

przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne 
przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków 
Rady. 

• Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższ co 
najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomijane są głosy „wstrzymujące 
się”. 

• Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższ co 
najmniej o jeden głos  łączną liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

• Dopuszczalne jest głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, w zakresie decyzji finansowych Rady poniżej kwoty 3.000 zł.  

• Głosowanie elektroniczne wykonywanie jest osobiście za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, oddając głos w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 2 dniowy. 

§ 23 
• Zebrania Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza lub osobę wskazana 

przez prowadzącego posiedzenie Rady Rodziców. 
• Protokół zebrania Rady powinien zawierać: 

• numer, datę i miejsce zebrania, 
• listę osób obecnych podczas zebrania, 
• zatwierdzony porządek obrad, 
• stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 
• przebieg obrad,  
• streszczenie wystąpień oraz wnioski, 
• treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników, 

• Protokół z zebrania podpisuje protokolant, przewodniczący lub zastępca. 
• Zatwierdzony protokół, udostępniany będzie społeczności szkolnej w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie 
im. Wojciecha Bogusławskiego oraz Facebooku z zachowaniem ochrony danych 
osobowych. 



Rozdział VIII 
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 

§ 24 
• Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie 

budżetowym.  
• Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają 

ze Statutu Szkoły. 
§ 25 

• Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

• Dopuszczalne są wszelkie zgodne z prawem formy pozyskiwania środków 
finansowych. 

• Fundusze są gromadzone na koncie rady rodziców. 
• Na ostatnim zebraniu w każdym roku szkolnym rada w obecności co najmniej 

połowy swojego składu uchwala wysokość dobrowolnej składki. Decyduje o 
zasadach jej pobierania w zależności od liczby dzieci tych samych rodziców 
aktualnie uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie im. 
Wojciecha Bogusławskiego. 

• Zbiórkę pieniędzy na fundusz rady rodziców koordynuje skarbnik Rady Rodziców za 
pośrednictwem skarbników oddziałowych(klasowych). Skarbnicy oddziałowi są 
zobowiązani dostarczyć pokwitowania wpłat na indywidualne żądanie rodziców. 

§ 26 
Pisemne wnioski  wraz z uzasadnieniem o środki z funduszu Rady mogą składać: 
• Dyrektor 
• Nauczyciele 
• Kierownik Świetlicy 
• Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
• Pedagog szkolny 

§ 27 
• Rada ma wydzielone konto bankowe zwane kontem głównym, do którego 

upoważniony jest Skarbnik, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.  
• Ewidencję dochodów i dokumentację wydatków prowadzi uprawniony skarbnik 

albo księgowy.  
• Środki finansowe z konta głównego wydawane są na podstawie uchwał 

podejmowanych w trybie głosowania przez Radę  
• W sytuacjach szczególnych Prezydium Rady może podjąć uchwałę o wydaniu 

środków z konta głównego bez konieczności zwoływania zebrania Rady Rodziców. 



• Wydana kwota z konta głównego nie może być wyższa niż 1.000,00 zł. W takiej 
sytuacji decyzja Prezydium musi być jednomyślna.  

• Środki pochodzące ze składek rodziców z konta głównego mogą być wydatkowane 
na następujące cele:  
• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub 

międzyszkolnym (olimpiady, konkursy, festyny, okolicznościowe uroczystości 
szkolne i inne); 

• nagrody dla uczniów; 
• zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu technicznego do pracowni 

przedmiotowych, w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych; 
• dofinansowanie lub zakup wyposażenia szkoły; 
• pomoc dla dzieci w sytuacjach szczególnych; 
• inne wydatki zgodnie z podjętymi uchwałami rady 

• Rada w porozumieniu ze skarbnikiem lub księgowym poprzedniej kadencji 
sporządza sprawozdanie finansowe oraz protokół przejęcia dokumentacji. 
Informacje o finansowej działalności Rady uwzględniające cele i kwoty wydatków 
są przedstawiane na zebraniach rodziców poszczególnych oddziałów (klas). 

• Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.  

• Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za 
prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.  

• Rada Rodziców może wydatkować fundusze w formie bezgotówkowej i gotówkowej 
– pobierając pieniądze z konta Rady Rodziców – opisując wypłatę. 

• Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10% 
ustalonych wartości.  

Rozdział IX 
Rada klasy 

§ 28 
Rada klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy, a ponadto może występować, 
(również w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy), z wnioskami do Dyrektora, 
Rady Rodziców oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla klasy.  

§ 29 
• Rodzice uczniów klasy, na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają 

spośród siebie radę klasy w składzie:  
• przewodniczący,  
• wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,  
• skarbnik,  



oraz przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców. Przedstawiciel oddziału do Rady 
Rodziców może zostać wybrany z rady klasy. 
• Kadencja rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym. 
• W razie ustania członkostwa w radzie klasy przed upływem kadencji na skutek 

utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, rodzice na najbliższym zebraniu, 
przeprowadzają wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji. 

• Zebranie rodziców uczniów może odwołać radę klasy lub jej poszczególnych 
członków przed upływem kadencji i wybrać nową radę lub nowych członków rady 
na okres do końca kadencji. 

• O aktualnym składzie przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców jej 
przewodniczący informuje Przewodniczącego Rady Rodziców, niezwłocznie po 
każdorazowym przeprowadzeniu wyborów.  

§ 30 
• Pracami rady klasy kieruje przewodniczący. 
• Przewodniczący rady klasy w szczególności:  

• reprezentuje rodziców uczniów klasy i radę klasy wobec innych podmiotów, 
• utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów klasy, 
• dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasy, 
• zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy uczniów klasy, 

posiedzenia rady klasy.  

Rozdział X 
Współpraca z rodzicami 

§ 31 
• Rada w niczym nie ogranicza inicjatyw podejmowanych dla dobra uczniów i szkoły 

przez rady oddziałowe oraz wszystkich rodziców z osobna. 
• Poszczególne oddziały prowadzą suwerenną politykę finansową z wyjątkiem 

ogólnoszkolnych, dobrowolnych wpłat na fundusz rady rodziców. 
• Skarbnicy oddziałowi przekazują na bieżąco wpłaty skarbnikowi rady rodziców. 
• Wszyscy rodzice mają niezbywalne prawo do formułowania własnych wniosków i 

opinii zarówno na zebraniach klasowych, jak i wobec Rady Rodziców szkoły. Każdy 
rodzic w sprawach szczególnie drażliwych może się zwrócić do Rady bezpośrednio 
lub za pośrednictwem wyodrębnionego maila. 



Rozdział XI 
Postanowienia końcowe 

§ 32 
• Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
• Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. 
• Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły. 
• Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie 

Rady Rodziców. 

§ 33 
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwały, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 34 
Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 06 września 2010r. 


