
REGULAMIN
RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 37 W LUBLINIE

Podstawa prawna:
1. Ustawa  Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Art. 54 (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572z późn. zmianami).
2. Statut Przedszkola nr 37

I. Postanowienia ogólne
Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację 

Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 37 w Lublinie, ul. Zakopiańska 3.

II. Cele i zadania
Zadaniem Rady Rodziców jest:

1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę 
i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy 
placówki:

- opiniuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej stanowisko w sprawie planów pracy 
przedszkola, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

- opiniuje, występuje z wnioskami i współpracuje z personelem pedagogicznym 
przedszkola w zakresie organizacji uroczystości, imprez kulturalno – 
rozrywkowych i wycieczek dla dzieci,

- opiniuje pracę nauczyciela i przedkłada Dyrektorowi na piśmie w terminie 14 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego  
nauczyciela, (nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje 
postępowania),

-  prezentuje wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinie rodziców we 
wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,

- przekazuje rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacje o 
udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady 
Rodziców.

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

1. Członkowie Rady Rodziców powoływania są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.
3. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 

Dla wykonania określonych zadań Rada może powołać komisje Rady: kulturalno 
oświatową, gospodarczą, żywieniową itp.

4. Działalnością Rady kieruje przewodniczący.
5. Osoby wymienione w ust.3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na 

pierwszym posiedzeniu – w miarę potrzeb.
6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu szkolnego może odbywać się na 

zasadzie:
- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach 

Rady,
- propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

7. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:



- złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
- odwołania  na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim 

przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

IV. Zadania członków Rady Rodziców

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:
1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców.
3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
4. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
5. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności 

przedszkola.

V. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców w ramach 
poszczególnych grup wiekowych (zgodnie z uchwałą podjętą na zebraniu ogólnym).

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym 
grupowym zebraniu ogólnym rodziców.

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych 

rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
5. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy 

dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, 
imprez okolicznościowych, mitingów i upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych
dla rodziców i pedagogów.

6. Rada Rodziców upoważnia członków Rady poszczególnych grupach do dysponowania 
funduszem zgodnie z ustalonym regulaminem w poszczególnych grupach wiekowych.

7. Rada Rodziców, upoważnia dyrektora do organizowania na terenie przedszkola zajęć 
dodatkowych dla dzieci oraz dysponowania środkami finansowymi otrzymywanymi za 
organizację zajęć.

VI. Postanowienia końcowe

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką :
              Rada Rodziców
            Przedszkole nr 37
                 w Lublinie
2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady 

Rodziców w roku poprzednim.
4. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje nowej Radzie 

Rodziców wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców.
5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko 

za zgodą 75% członków Rady
6. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta

większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.
7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
8. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi jej przewodniczący.



9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora 
przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
11. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie lub 

osoba wybrana jako protokolant.
12. W przypadku powstałego sporu między organami przedszkola stosuje się zapisy w 

Statucie Przedszkola nr 37. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem……………………….

                                                                                                                       Podpisy:



UCHWAŁA NR 1/08 
Z DNIA 28.02.2008r

RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 37 W LUBLINIE 

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. Z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Rodziców Przedszkola nr 37 w Lublinie występuje z wnioskiem do dyrektora 

przedszkola o organizację zajęć dodatkowych  w roku szkolnym 2008/2009 dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola.

§ 2
Uchwałę przekazuje się do realizacji  dyrektorowi przedszkola.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

Za Radę Rodziców



Rada Rodziców rok 2010/2011

grI
1. Dudczak Agnieszka
2. Ślipska Marta
3. Wójcik Aneta 

gr II
1. Mroczek Małgorzata
2. Dyjach Tomasz
3. Ochmiński Dariusz

gr III
1. Barańska Anna
2. Kula Beata
3. Złomańiec Małgorzata

gr IV
1. Bielak Irmina
2. Grabka Katarzyna
3. Rusinek Ewa

gr V
1. Wójtowicz Wioletta
2. Szarlip Paweł
3. Pać Tomasz

gr VI
1. Gomela Barbara
2. Mitrus Aleksandra
3. Ściseł Magdalena

gr VII
1. Belina Ryszard
2. Dąbrowska Anna
3. Michota Dorota

gr VIII
1. Kowalczyk Janusz
2. Bartkiewicz Ewa
3. Mirecka Anna
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