
 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH 

W LUBLINIE 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty  z dnia     

7 września 1991r. z późniejszymi zmianami, a w szczególności na 

podstawie zmiany z dnia 11 kwietnia 2007 r. – DZ.U. Nr 80 z dnia 9 maja 

2007 r. poz. 542 art. 53 i 54, Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu. 

3.  Kadencja Rady Rodziców trwa rok. 

 

 

II. WEWNĘTRZNA STRUKTURA RADY RODZICÓW 
 

1. Na pierwszym wrześniowym zebraniu nowej kadencji Rada Rodziców 

wybiera  sześciu członków Zarządu  Rady reprezentujących poziomy klas 

I, II, III, IV, V i VI. 

2. Zarząd Rady wybiera  spośród siebie: 

 Przewodniczącego 

 Wiceprzewodniczącego                                 

 Trzech członków 

3. Zarząd Rady upoważniony jest: 

1. do wyrażania opinii w imieniu Rady Rodziców 

2. zgłaszania wniosków dotyczących aktualnych potrzeb 

szkoły 

3. przygotowywania  projektów zamierzeń  oraz preliminarza 

wydatków 

4. Zarząd Rady jest zobowiązany do: 

 współpracy z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną 

 kontrolowania wydatków z Funduszu Rady Rodziców 

5. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi 

posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 

6. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie 

z inicjatywy przewodniczącego Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej lub Samorządu Szkolnego. 

        

 

III. FUNDUSZ RADY RODZICÓW 

 

1. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe z dobrowolnych składek                            



      rodziców oraz z innych darowizn i dochodów wygospodarowanych przez    

           Radę na Fundusz Rady Rodziców. 

2. Fundusze gromadzone są w banku, na należącym do Rady Rodziców 

bieżącym rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym. 

3. Wszystkie środki finansowe wydatkowane z konta Rady Rodziców 

powinny być przez nich akceptowane i zatwierdzane przez księgową. 

4. Wnioski o wydatkowanie środków z Funduszu mogą składać: 

 Dyrektor Szkoły 

 Rada Pedagogiczna 

 Samorząd Uczniowski 

 Rada Rodziców 

 

 

IV.  ORGANIZACJA WYBORÓW  DO RADY RODZICÓW 

 

        1. Corocznie na pierwszym wrześniowym zebraniu klasowym wybierana  

     jest Klasowa Rada Rodziców, a z niej wybierani  są w tajnych wyborach 

     przedstawiciele do Rady Rodziców według  następującego porządku:  

 

 Uzyskanie zgody kandydujących do Rady Rodziców 

 Powołanie przez zebranych protokolanta 

 Wybór komisji skrutacyjnej ( 2 osoby nie kandydujące do Rady 

Rodziców) 

 Podpisanie listy obecności przez uczestników głosowania 

 Poinformowanie o zasadach głosowania ( na kartę głosowania 

należy wpisać  nazwisko tylko jednego wybranego kandydata, 

w przeciwnym razie głos nie będzie ważny ) 

 Pobranie kart i głosowanie 

 Przeliczanie głosów ( w przypadku równej liczby głosów 

przeprowadza się głosowanie rozstrzygające) 

 Ogłoszenie wyników przez komisję 

 Wypełnienie protokołu 

 Zniszczenie kart do głosowania 
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