
Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola nr 6 w Lublinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681.)  art. 83 i 84

2. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola. Stanowi 
reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 w Lublinie.
3. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz 
podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, 
w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
a. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji nauczania 
oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu i środowisku.
b. Prezentowanie wobec nauczycieli, władz samorządowych i oświatowych opinii rodziców 
we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
c. Współdziałanie z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu 
rodziców dzieci z organizacją nauczania, programem wychowania i opieki oraz wynikającymi
z nich zadaniami dla przedszkola i rodziców.
d. Upowszechnianie wśród rodziców , przy współpracy z organizacjami społecznymi 
i oświatowymi wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny 
i przedszkola.
4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców
przy Przedszkolu nr 6 w Lublinie
ul. Sieroca 13

Rozdział II
Tryb powoływania i odwoływania członków  Rady Rodziców

§ 2

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu 
rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
2. Wybory do Rady odbywają się w głosowaniu tajnym zgodnie z przyjętymi procedurami.
3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może
być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
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4. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż cztery osoby. 
O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału
5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: złożenia 
rezygnacji lub odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców
6. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się 
na zasadzie:
- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
- propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora
7. Kadencja Rady trwa rok. W szczególnych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu 
Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów 
uzupełniających skład Rady Rodziców.
8. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu.

Rozdział III
Struktura Rady Rodziców

§ 3

1. Rodzice wybrani do Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 
Prezydium Rady czyli Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza Rady, 
Skarbnika oraz Komisję Rewizyjną składającą się co najmniej z trzech osób.

§ 4

1. Przewodniczący Rady 
 kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,
 w porozumieniu z dyrektorem placówki organizuje prace Rady, zwołuje  i prowadzi 

zebrania Rady Rodziców nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym
 kieruje działalnością finansową Rady Rodziców 
 przekazuje dyrektorowi przedszkola opinie i postulaty Rady Rodziców
 oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Sekretarz Rady 
 odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania, 
 sporządza protokoły z posiedzeń Rady,
 prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej 

przechowywaniem,
3.Skarbnik – do każdej grupy przedszkolnej

 odpowiada za gromadzenie funduszy Rady
 czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz 

celowym gospodarowaniem funduszy Rady Rodziców, 
 sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców oraz zatwierdza wypłaty 

funduszy,
§ 5

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzorowanie prac Rady Rodziców, realizacji uchwał 
podejmowanych przez Radę oraz przeprowadzanie kontroli gromadzenia i wydatkowania 
funduszy Rady.
2. Co roku na zebraniu ogólnym rodziców we wrześniu jest składane sprawozdanie 
z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok.
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§ 6

1.Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje wg potrzeb i własnego 
uznania. W ramach wspomnianych wyżej komisji mogą działać wszyscy rodzice dzieci oraz 
nauczyciele i pracownicy przedszkola.

§ 7

1.Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej.

Rozdział IV
Zadania i kompetencje Rady Rodziców.

§ 8

1.Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 
prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego  

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach placówki.

2) opiniowanie:
A. pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego 
a) opinia sporządzona na piśmie zawierająca uzasadnienie powinna być dostarczona 
do dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia,
b) niedopełnienie powyższego zadania oznacza wyrażenie pozytywnej opinii o pracy danego 
nauczyciela.
B. projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora przedszkola,
C. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
przedszkola, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe;

3. Rada Rodziców:
a. może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

4. Przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczą w pracach komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
Rada rodziców wybiera do pracy w komisji  dwóch swoich przedstawicieli w głosowaniu 
tajnym.

§ 9

Zadaniem i prawem Rady Rodziców jest:
1. Współudział w realizacji bieżącego programu pracy przedszkola.
2. Przedstawienie wniosków do planu pracy przedszkola.
3. Organizowanie i pobudzanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 
celów i zadań przedszkola.
4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 
przedszkola.
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5. Pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola.
6. Organizowanie prac społecznych z udziałem rodziców na rzecz przedszkola (remonty, 
naprawa urządzeń, pomocy dydaktycznych, zabawek).
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
8. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w przedszkolu.

Rozdział V
Posiedzenia Rady

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywać się będą w terminach ustalonych z dyrektorem placówki nie 
rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Przewodniczącym (co 
najmniej 7 dni przed posiedzeniem w formie pisemnego zawiadomienia). W szczególnych 
przypadkach można zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowywania 
siedmiodniowego terminu.
3. Posiedzenia mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady,
na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 11

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Dyrektora w porozumieniu z 
Przewodniczącym lub wyznaczonym członkiem Prezydium.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor lub upoważnione inne 
osoby.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 12

1. Wszystkie zebrania rady rodziców i jej organów są protokołowane.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz 
lub przewodniczący.
3. Protokoły z posiedzeń Rady są zatwierdzane przez Radę po odczytaniu na następnym 
posiedzeniu Rady.

Rozdział VI
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

§13

1. Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w formie uchwał. 
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 
3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członka Rady, głosowanie odbywa
się w trybie tajnym.
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4. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku.

§ 14

1. Opinie Rady są przyjmowane w takim samym trybie jak uchwały.

§ 15

1.Dokumentacja Rady Rodziców , protokoły, uchwały oraz dokumentacja finansowo-
księgowa przechowywana jest w przedszkolu.

Rozdział VII
Zasady działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców.

§ 16

1. Rada Rodziców celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić 
środki finansowe.
2. Fundusze tworzone są z osiągniętych dochodów z własnej działalności statutowej oraz 
z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz innych osób 
fizycznych i prawnych.
3. Wysokość minimalnej składki ustala się na zebraniu ogólnym po ustaleniu zakresu potrzeb.
4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
5. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w całości, bądź w dwóch ratach: w pierwszym, 
półroczu do końca listopada i w drugim półroczu do końca lutego.

§ 17

1. Wpłaty rodziców przyjmowane są na zbiorcze listy, które muszą być opatrzone pieczątką 
Rady Rodziców, podpisami osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową.
2. Lista wpłat powinna zawierać cel wpłaty, imię i nazwisko dziecka, datę i wysokość wpłaty 
oraz podpis wpłacającego.
3. Na żądanie wpłacającego winno być wydane potwierdzenie wpłaty cząstkowej lub za cały 
rok
4.Wydanie potwierdzenia wpłaty winno być zarejestrowane na arkuszu zbiorczym.

§ 18

1. Rada Rodziców decyduje o sposobie wykorzystania funduszy. W działalności finansowej 
Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami 
społecznymi.
2. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych 
przedszkola, w tym szczególnie na:

 udzielenie placówce pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania 
i opieki nad dziećmi, z przeznaczeniem na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, 
materiałów papierniczych, wyposażenia przedszkola, 

 opłacanie teatrzyków i koncertów, 
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 organizację uroczystości przedszkolnych imprez okolicznościowych, wycieczek, 
upominków dla dzieci .

 organizowane przez przedszkole konkursy, przeglądy i festyny lub takie, w których 
uczestniczy reprezentacja placówki.

3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców może być w części zależne od życzeń czy 
wskazania celów, przez osoby, organizacje lub instytucje wpłacające środki pieniężne na 
rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady nie może wydatkować tych 
środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

§ 19

1.Wydatki są dokumentowane:
 rachunkami wystawionymi w punktach sprzedaży, 
 Paragonami z dołączonym wyjaśnieniem osoby dokonującej zakupu.
 W wyjątkowych przypadkach oświadczenie osoby dokonującej zakupu.

2. Dowody zakupu, o których mowa w pkt 1. muszą być zatwierdzone przez dwie osoby 
z Rady  Rodziców oraz opisane co do sposobu użycia zakupionych środków i podpisane przez
osoby obecne przy zużyciu bądź za to zużycie odpowiedzialne.
3. Za gospodarkę finansową Rady Rodziców  ponoszą odpowiedzialność przewodniczący 
i skarbnik Rady Rodziców.

§ 20

Rada Rodziców może upoważnić pracownika przedszkola do przyjmowania składek, 
wydatkowania środków pieniężnych  i prowadzenia bieżącej dokumentacji. 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 21

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta przez 
członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.
3. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, 
które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców, 
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczna a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor. Od decyzji 
dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 
pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
5. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, Radą Rodziców a Radą 
Pedagogiczną strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu 
prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
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§ 22

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
2. Niniejszy Regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian 
przygotowuje Prezydium Rady Rodziców i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich jej 
członków .
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 29.09.2020 r. z mocą 
obowiązującą od 1 września 2020 r.

Rada Rodziców:............................................
Przewodniczący

...............................................
Zastępca przewodniczącego

...............................................
Sekretarz

...............................................
Skarbnik

............................................... 
Członkowie

...............................................

...............................................

...............................................
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