
REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA RUBI  

w Czerwonaku 

Rok szkolny 2020/2021 
 

 

Podstawy prawne: 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Rada Rodziców jest przedstawicielem ogółu rodziców i współpracuje z dyrektorem Przedszkola 

RUBI w zakresie realizacji podstawowych zadań przedszkola. 

2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

 

 

II. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW 

 

1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu - na pierwszym zebraniu 

rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców. 

2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona w głosowaniu Rady Oddziałowe. 

3. Rady Oddziałowe powinny składać się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy - sekretarza i 

skarbnika. 

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być 

reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica. 

5. Kandydaci mogą sami zgłaszać swoją kandydaturę lub mogą być wytypowani przez innych 

rodziców – wówczas muszą wyrazić zgodę. 

6. Tylko przewodniczący wchodzi w skład Rady Rodziców Przedszkola. 

7. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców oraz zwołanie 

pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Przedszkola. 

8. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym spośród siebie: 

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika. 

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

 

a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców 

b) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu 

przez członków Rady Rodziców. 

 

 

 

 

 



III. Kompetencje Rady Rodziców 

 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych.  

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły lub placówki. 

3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa niniejszy regulamin. 

4. Współudział w realizacji bieżącego programu pracy przedszkola. 

5. Organizowanie i pobudzanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 

zadań przedszkola. 

6. Pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola. 

7. Organizowanie prac społecznych z udziałem rodziców na rzecz przedszkola (remonty, naprawa 

urządzeń, pomocy dydaktycznych, zabawek). 

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

9. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w przedszkolu. 

10. Ocenianie pracy nauczyciela i wydawanie opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela 

stażysty, kontraktowego, mianowanego za okres stażu. 

 

 

 

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA poszczególnych członków Rady Rodziców Przedszkola 

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców, 

 

- 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. 

 

 

2. Sekretarz Rady Rodziców: 

 

- odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania, 

 

- sporządza protokoły z posiedzeń Rady, 

 

- prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem. 

 

 

3. Skarbnik Rady Rodziców: 



- zajmuje się zbieraniem składek zbieranych na akcjach i uroczystościach dotyczących całego 

ogółu rodziców, 

 

- czuwa nad rytmiczną realizację planu finansowego i prawidłowym oraz celowym 

gospodarowaniem funduszy Rady Rodziców,  

 

- sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców oraz zatwierdza wypłaty funduszy. 

 

 

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW 

 

1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ustalone przez siebie zasady. 

2. Fundusze tworzone są z osiągniętych dochodów z dobrowolnych składek rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz innych osób fizycznych i prawnych. 

3. Wysokość minimalnej składki oraz ustalenie ilości wpłat ustala się na zebraniach rodziców 

poszczególnych oddziałów. 

4. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

5. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej. 

6. Pieniądze przyjmowane są zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu rodziców poszczególnych 

grup: na ustalone konto bądź bezpośrednio do skarbnika grupy. 

7. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, 

opłacanie organizowanych dla dzieci imprez lub na inne ustalone przez Radę Rodziców cele. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

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. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta przez 

członków obecnych na posiedzeniu Rady Rodziców. 

4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców. 

5. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

Głosowanie jest jawne. 

6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. Prowadzący zebranie zaprasza do 

udziału w zebraniu Dyrektora Przedszkola RUBI oraz innych członków rad oddziałowych.  

7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. 

8. 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. 

9. 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. 


