
 

 

 

Regulamin  
Rady Rodziców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72  

im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu 
 
 

 
 

Podstawa prawna:  
art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 

2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami…, Dz. U. z 2006 r. nr 
97 ze zmianami… z późniejszymi zmianami z 9 lutego 2009 r.) 

 
 

 
 

§1. 

Postanowienia ogólne 
 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć 
Sportową Szkołę Podstawową nr 72 im. Władka Zarembowicza we 

Wrocławiu (w skrócie: SSP nr 72 we Wrocławiu).  
Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć 

ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach Szkoły, należy przez to 

rozumieć odpowiednio: 
- Dyrektora Szkoły 

- Radę Pedagogiczną 
- Samorząd Uczniowski 

2. Rodzice współdziałają ze Szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców 
Szkoły, zwanej dalej Radą Rodziców. 

3. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną reprezentującą 

rodziców, uczniów uczęszczających do SSP nr 72 we Wrocławiu. 
 

§2. 
Cel, zakres działania 

 
1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej 

działalności Szkoły w zakresie: 
 poprawy pracy Szkoły, warunków technicznych i wyposażenia, 

 zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy socjalnej. 
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej 

funkcji Szkoły. 
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. 

 
 



 

 

§3. 
Zadania Rady Rodziców 

 
1. Inicjowanie i czynny udział w spotkaniach z młodzieżą. 

2. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom 
młodzieżowym i społecznym działającym w Szkole. 

3. Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla 
Szkoły. 

4. Pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do współpracy ze 
Szkołą. 

5. Współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku 

lokalnym. 
6. Współdziałanie w planowaniu wydatków z pozyskanych środków od 

rodziców. 
 

§4. 
Organizacja i zasady wyboru do Rady Rodziców 

 
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest "Rada 

Klasowa"(tzw. trójki klasowe). 
2. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu klasowym rodzice wybierają 

spośród siebie w tajnych wyborach „Radę Klasową” składającą się z 
trzech osób.  

3. Każdego ucznia reprezentuje w wyborach jeden rodzic. 
4. Z początkiem roku szkolnego rozwiązuje się „Rady Klasowe” i dokonuje 

się wyboru nowej „Rady Klasowej”.  

5. Przewodniczący jest delegowany z urzędu do Rady Rodziców Szkoły. 
6. Walne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie 

Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami 
Rady Rodziców. 

7. W głosowaniu tajnym wybierane jest Prezydium Rady Rodziców.  
8. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzi: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik. 
9. Prezydium rady Rodziców: 

 działa i wykonuje uchwały ogólnego zebrania rodziców oraz prowadzi 
prace bieżące, 

 reprezentuje wszystkich rodziców przed Dyrektorem Szkoły, Radą 
Pedagogiczną, 

 reprezentuje wszystkich rodziców na zewnątrz Szkoły (bierze udział 
w zebraniach, uroczystościach, pracach komisji), 

 prowadzi korespondencję, która jest kierowana do Rady Rodziców 

Szkoły.  
10. Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady Rodziców jest 

sprawozdawczo-wyborcze i zwołuje je Dyrektor Szkoły. 
11. Kadencja Rady Rodziców oraz Prezydium trwa 1 rok (począwszy od 

wyborów). 
12. Po zakończeniu kadencji można powtórnie kandydować do organów 



 

 

Rady Rodziców. 
13. Rodzice biorą udział w  organach statutowych w okresie 

uczęszczania ich dzieci do Szkoły.  
14. Każdego roku na zebraniu walnym Rady Rodziców Szkoły biorą 

udział obok reprezentantów rodziców wychowawcy klas, pedagog i 
wicedyrektorzy.  

 
§5. 

Podejmowanie uchwał przez Radę Rodziców 
 

1. Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje 

honorowo z wyłączeniem skarbnika, wynagradzanym na podstawie 
umowy zlecenia. 

2. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją 
działalność w ścisłym porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

3. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu danego organu. 

4. Listy uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala 
każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący. 

5. Zebranie i uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. 
Za protokołowanie Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie 

odpowiada sekretarz prezydium. 
6. Walne zgromadzenie Rady Rodziców Szkoły upoważnia Prezydium do 

podejmowania decyzji  w imieniu Rady miedzy walnym zebraniem.  
7. Uchwały walnego zebrania Rady Rodziców Szkoły oraz Prezydium Rady 

Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące 

dla wszystkich rodziców. 
 

§6. 
Ramowy Plan Pracy Rady Rodziców 

 
1. Zebrania Rady Rodziców zwoływane są przez jej Prezydium, nie 

rzadziej jednak niż 2 razy w roku.  
2. Terminy zebrań wyborczych do rad rodziców każdego roku ustala 

Dyrektor Szkoły. 
3. W trakcie roku szkolnego odbywają się też wybory uzupełniające, jeśli 

skład Rady Rodziców został „zdekompletowany”. 
4. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na 

wniosek Rad Klasowych z co najmniej czterech klas na wniosek 
Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej do Prezydium Rady Rodziców. 

5. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczy Dyrektor Szkoły lub 

osoba przez niego wyznaczona oraz w miarę potrzeb inne osoby 
zaproszone przez Prezydium.  

6. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się wg planu ustalonego przez 
Przewodniczącego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

7. Posiedzenia Rady Rodziców Szkoły są protokołowane w protokolarzu 
Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz. 



 

 

 
§7. 

Fundusze Rady Rodziców 
 

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z 
wpłat osób prawnych i fizycznych, z dochodów osiąganych z imprez 

organizowanych przez Radę Rodziców oraz z darowizn i dotacji.  
2. Wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców. 

3. Rodzice mogą indywidualnie zdeklarować wyższą składkę od określonej 
w punkcie 2. 

4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub wg możliwości.  

5. Rada Rodziców posiada wydzielone konto bankowe.  
6. Gospodarka finansowa opiera się na opracowanym przez Radę 

Rodziców planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym 
na zebraniu Rady Rodziców. 

7. Preliminarz Rady Rodziców uwzględnia potrzeby Szkoły oraz ustalenia 
dokonane na zebraniach Rady Rodziców Szkoły. 

8. Zbieraniem funduszy pochodzącym z dobrowolnych składek zajmują się 
skarbnicy Rad Klasowych. 

9. Rada Rodziców Szkoły prowadzi własną rachunkowość wg przepisów 
regulujących sposób prowadzenia rachunkowości. Za właściwe 

prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik. 
 

§8. 
 

Zgromadzone fundusze Rady Rodziców są wydatkowane na: 

1. dofinansowanie konkursów, imprez o charakterze ogólnoszkolnym, 
sportowo-rekreacyjnym, finały szkolnych olimpiad, konkursów, 

zawodów, 
2. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów 

artystycznych, sportowych, 
3. w części mogą dofinansowywać wyjazdy uczniów reprezentujących 

szkołę, wyjazdy sportowe, delegacje uczniowskie, 
4. zakup książek, środków dydaktycznych, 

5. zakup prasy, periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,  
6. zakup sprzętu gospodarczego, mebli, sprzętu sportowego,  

7. pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych, 
8. inne cele realizowane Uchwałą Rady Rodziców, 

9. dofinansowanie działalności statutowej Szkoły,  
10. zewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

 

§9. 
 

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców 
Szkoły stają się własnością Szkoły i podlegają inwentaryzacji. 

 
 



 

 

 
§10. 

 
Wydatkowanie środków Rady Rodziców może w części być zależne od 

życzenia lub wskazania celów przez osoby, organizacje wpłacające 
dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Prezydium 

Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele (np. 
wpłaty na obozy sportowe).  

 
§11. 

Komisja Rewizyjna 

 
Na walnym zebraniu Rady Rodziców wybierana jest obok Prezydium Rady 

Rodziców, Komisja Rewizyjna. 
1. W skład Komisji wchodzą 2 osoby biegłe w problematyce finansowej. 

2. Skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie z działalności 
ustępującej Rady Rodziców.  

3. Sprawozdanie sprawdza Komisja Rewizyjna. 
 

§12. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Komisja Rewizyjna informuje o wynikach kontroli Radę Rodziców i 

Dyrekcję Szkoły. 
2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:  

„RADA RODZICÓW  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72  
UL. TRWAŁA 19 

53-335 WROCŁAW 
NIP 899-23-47-508 TEL. 367-45-31 

oraz  
„PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 72 
WE WROCŁAWIU”. 

 
 

 

 


