
REGULAMINU RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 IM. W. SZAFERA

W KATOWICACH 

Podstawa prawna opracowania niniejszego regulaminu Rady Rodziców

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie:

1. art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b; art. 53 ust. 1- 5; art. 54 ust. 1 – 8; art. 56 ust. 2; art. 64a ust. 1 – 4

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572 z późn. zm.),

2. art. 9c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr

97 poz. 674 ze zmianami),

3. § 3 ust.  2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w

sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.

U. Nr 175 poz. 1042),

4. § 3  ust.  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  7  lutego 2012 r. w

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204),

5. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami), oraz Statutu

Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów

szkoły.

2. Rada  Rodziców  współpracuje  z  Dyrektorem  szkoły,  Radą  Pedagogiczną,  Samorządem

Uczniowskim oraz organizacjami  działającymi  w szkole,  których celem statutowym jest

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły.



§ 2

1. Terenem działania Rady Rodziców jest szkoła.

2. Rada  Rodziców  może  podejmować  działania  również  w  innych  miejscach,  w  których

przebywają  uczniowie  w  trakcie  realizacji  przez  szkołę  zadań  dydaktycznych,

wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 3

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) szkole  –  należy przez  to  rozumieć  Szkołę  Podstawową nr  27  im.  W.  Szafera  w

Katowicach, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, 

4) radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, 

5) radzie oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez

rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych, 

6) przewodniczącym,  wiceprzewodniczącym,  sekretarzu  –  należy  przez  to  rozumieć

odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie Rodziców, 

7) prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady, 

8) reprezentatywność – rozumie się  przez to  zebranie wszystkich rodziców uczniów

oddziału szkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z

rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem,

9) oddział szkolny – rozumie się zespół klasowy posiadający wychowawcę.

Rozdział II

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych:

1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym

roku szkolnym.

2. Termin  pierwszego  zebrania  rodziców  w  oddziałach  w  każdym  roku  szkolnym  ustala

Dyrektor szkoły.

3. Podczas  zebrań  rad  oddziałowych  rodzice  wybierają  Radę  Oddziałową  składającą  się  z

trzech rodziców uczniów danego oddziału.



4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

przeprowadza wychowawca oddziału.

7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:

1) powołanie komisji skrutacyjnej,

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

3) nadzorowanie przebiegu głosowania,

4) podanie wyników głosowania.

8. Zadania komisji skrutacyjnej:

1) przygotowanie kart do głosowania,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.

9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.

10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli

na zebranie.

11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

12. Wybory  do  rady  oddziałowej  odbywają  się  przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów

zgłoszonych  przez  rodziców,  przy czym liczba  kandydatów nie  może  być  mniejsza  niż

trzech.

13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.

16. Za  wybranych  do  rady  oddziałowej  uważa  się  trzech  pierwszych  kandydatów,  którzy

uzyskali największą liczbę głosów.

17. W przypadku  równej  liczby  głosów  otrzymanych  przez  kandydatów,  przeprowadza  się

kolejną turę głosowania.

18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący

po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

19. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1. Przewodniczący  rady  oddziałowej  reprezentuje  rodziców  uczniów  danego  oddziału  w

Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.



Rozdział III

Zadania Rad Oddziałowych

§ 6

1. Rada oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora

i innych organów Szkoły. 

2. Pracami  rady  oddziałowej  kieruje  Przewodniczący,  a  w  razie  jego  nieobecności

Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

1) reprezentuje  rodziców  uczniów  danego  oddziału  i  radę  oddziałową  wobec  innych

podmiotów,

2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

3) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

4. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności: 

1) współpraca z Radą Rodziców oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,

2) prezentowanie  opinii  i  wniosków formułowanych  przez  rodziców uczniów oddziału

szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli, 

3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły, oraz oceny

pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium, 

4) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium,

rada  oddziałowa  może  występować,  w  porozumieniu  z  wychowawcą  uczniów,  z

wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

5. Rada  oddziałowa  współdziała  z  przewodniczącym Rady Rodziców i  Prezydium w celu

wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

Rozdział IV

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 7

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.



§ 8

1. Rada realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1) pobudzenie aktywności  i  organizowanie różnorodnych form działalności  na rzecz

rozwoju Szkoły, 

2) zapewnienie  rodzicom  wpływu  na  działalność  Szkoły  poprzez  wyrażanie  i

przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi

sprawującemu nadzór  pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z  działalnością

szkoły, 

3) formułowanie  opinii  w sprawach  przewidzianych przepisami  prawa oświatowego

oraz statutu, 

4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły, 

A) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z następujących źródeł:

a) Ze składek rodziców,

b) Z  wpłat  osób  fizycznych,  instytucji,  organizacji  i  fundacji  do  których

zwróciła się Rada,

c) Z  dodatkowych  imprez  organizowanych  przez  Radę  Rodziców  dla

rodziców i społeczności lokalnej szkoły,

d) Z działalności gospodarczej,

e) Z darowizn lub innych źródeł.

5) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, 

6) współpraca z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości ich pracy, a

także wszystkimi organizacjami działającymi na terenie Szkoły.

§ 9

1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu wychowawczego szkoły

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do

uczniów, realizowanego przez nauczycieli.

2) Uchwalanie  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  programu  profilaktyki

dostosowanego  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb  danego  środowiska,

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do

uczniów, nauczycieli i rodziców.

a) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie



uzyska  porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  programu

wychowawczego  lub  profilaktyki  szkoły,  program  ten  ustala  Dyrektor  w

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 

b) program ustalony przez  Dyrektora  obowiązuje  do  czasu  uchwalenia  programu

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Do kompetencji opiniodawczej Rady Rodziców należy:

1) opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub

wychowania szkoły,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,

3) opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną

organizację, w szczególności organizację harcerską, 

4) zgoda  (na  wniosek  innych  organów  szkoły)  na  wprowadzenie  obowiązku  noszenia

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za

okres stażu

a) Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia

otrzymania  zawiadomienia  o  dokonywanej  ocenie  dorobku  zawodowego

nauczyciela,

b) nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania. 

6) opiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Dyrektora szkoły,

7) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,

8) zaopiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu

nauczania,

9) opiniowanie nadanie imienia szkole, 

10) zaopiniowanie  ustalenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych.

§ 10

1. Do uprawnień Rady Rodziców należy:

1) delegowanie  przedstawiciela  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej  kandydata  na

stanowisko dyrektora, 

2) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także do organu prowadzącego i

organu  sprawującego  nadzór  nad  Szkołą,  we  sprawach  dotyczących  Szkoły,  a

szczególnie związanych z:



a) jakością nauczania (np. starania o certyfikaty jakości), 

b) wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół), 

c) finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy

na kółka zainteresowań), 

d) bezpieczeństwem.

3) wykonywanie  innych  uprawnień  przewidzianych  przez  Regulamin  Rady Rodziców,

przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.), Ustawy z

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Rozdział V

Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

§ 11

1. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 1 rok i upływa z dniem 30 września, jednak nie

dłużej niż do pierwszego dnia nowo wybranego Prezydium

2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców  zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców, wybrany w

poprzednim roku szkolnym, maksymalnie do dnia 30 września br. szkolnego.

3. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera Przewodniczący Rady Rodziców i przewodniczy

mu do czasu wybrania nowego Prezydium Rady Rodziców. A jeżeli  jest  to niemożliwe,

zwołuje je i otwiera Dyrektor szkoły w terminie podanym w pkt. powyżej.

4. Ustępujący Przewodniczący, ma obowiązek przekazania posiadanej pełnej dokumentacji w

terminie do 7 dni od daty wybrania nowego Przewodniczącego.

§12

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranym

przez rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej liczby

kandydatów. Możliwe jest, aby ten sam przedstawicie reprezentował dwie klasy (i więcej),

jeżeli we wszystkich tych klasach został wybrany do Rady Oddziałowej.

2. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym, wybiera w głosowaniu tajnym

Prezydium Rady, 

3. W skład Prezydium wchodzą: 

a) Przewodniczący, 



b) Wiceprzewodniczący, 

c) Sekretarz, 

d) Członek.

4. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie

co  najmniej  3  osób.  W celu  przeprowadzenia  tajnego  głosowania  Komisja  Skrutacyjna

sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zbiera je. 

5. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu. 

6. Wybór następuje zwykłą większością głosów, z zachowaniem zasady reprezentatywności

rodziców. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów,

przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów. 

7. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania rodziców, na pisemny

wniosek jednego z rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów, w głosowaniu

tajnym, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania. 

8. Sprawy  związane  z  procedurą  wyborczą  nieregulowane  w  niniejszym  Regulaminie

rozstrzyga Rada Rodziców na podstawie uchwały RR podjętej w głosowaniu jawnym.

Rozdział VI

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 13

1. Rada  działa  poprzez  zebrania  plenarne  oraz  organy  wewnętrzne  zgodnie  z  ich

kompetencjami. 

2. Zebrania  zwyczajne Rady zwołuje  się  co  najmniej  2  razy w roku szkolnym,  z  tym,  że

pierwsze  zebranie  zwołuje  dotychczasowy  Przewodniczący,  nie  później  niż  do  końca

września każdego roku. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady, co

najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 

4. W  uzasadnionych  przypadkach,  może  być  zwołane  zebranie  nadzwyczajne  po

zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 2 dni przed terminem zebrania. 

5. Zebranie  Rady  zwołuje  Przewodniczący  z  własnej  inicjatywy,  na  pisemny  wniosek

poszczególnych rad oddziałowych lub Dyrektora. 

6. Terminy  oraz  tryb  zwoływania  zebrań,  o  których  mowa  w  ust.  2  –  5,  stosuje  się

odpowiednio do zebrań Prezydium i rad klasowych. 



7. Uchwały Rady, Prezydium i rad oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów

obecnych członków. 

§ 14

1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub 

inna upoważniona przez niego osoba.

2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział  z  głosem doradczym osoby zapraszane

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

3. Osoby zaproszone uczestniczą  w tej  części  zebrania  Rady Rodziców,  która  dotyczy ich

zakresu spraw.

4. Osoby  zaproszone,  nie  będące  członkami  Rady  Rodziców,  nie  biorą  udziału  w

głosowaniach.

§ 15

1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

1) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

2) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, 

3) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu

projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie

zebrania,

4) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

5) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców na dany rok szkolny,

6) przekazywanie  dyrektorowi  szkoły  oraz  innym  organom  szkoły,  organowi

prowadzącemu  szkołę  lub  organowi  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą

opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

7) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

8) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

9) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

10)podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku

jego nieobecności. 

3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,



2) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

3) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

4) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,

5) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

4. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

1) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,

2) wykonywanie uchwał Rady,

3) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku szkolnym,

4) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

5) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców na dany rok szkolny,

6) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

7) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

5. Przewodniczący Rady Rodziców może wnioskować do Rady Szkoły o wypłatę pieniędzy ze

środków zgromadzonych przez Radę Rodziców, jeżeli  Rada je posiada,  uzyskując zgodę

przynajmniej jednego członka Prezydium Rady Rodziców, w kwocie nie większej niż 500zł.

bez konieczności podejmowania uchwały w tej sprawie. 

Środki te muszą być zagospodarowane wyłącznie na potrzeby: Rady Rodziców, wsparcia

szkoły,  imprez  organizowanych  lub  wspomaganych  przez  Radę  Rodziców

i  udokumentowane  odpowiednimi  fakturami  lub  paragonami,  podpiętymi  do  wniosku

o wypłatę pieniędzy.

§ 16

1. Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

1) Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

b) składania wniosków i projektów uchwał,

c) udziału  w pracach  w stałych  lub  doraźnych  komisjach  powołanych  przez  Radę

Rodziców.

2) Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których

został powołany,

b) nieujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniu  Rady  Rodziców,  które  mogą

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i  innych

pracowników szkoły,

c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.



3) Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia

się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 17

1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców. 

2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego

zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3. Bezpośrednio  przed  głosowaniem  w  sprawie  porządku  zebrania,  członkowie  Rady

Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania. 

4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć Przewodniczący.

5. Propozycje  zmian  w  porządku  zebrania  Przewodniczący  poddaje  pod  głosowanie  Rady

Rodziców. 

Rozdział VII

Tryb podejmowania uchwał

§ 18

1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

4. w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

5. w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

6. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa

co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 19

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w

głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. 

3. W  głosowaniu  tajnym  członkowie  Rady  Rodziców  głosują  kartami  do  głosowania

przygotowanymi przez Sekretarza Rady Rodziców. 

4. Głosowanie  tajne  przeprowadza  trzyosobowa  komisja  skrutacyjna,  wybrana  spośród

członków Rady Rodziców. 

§ 20



1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Rodziców. 

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 21

1. Jeżeli  uchwały  i  inne  decyzje  Rady Rodziców są  sprzeczne  z  obowiązującym prawem,

Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział VIII

Dokumentowanie zebrań

§ 22

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 23

1. Członkowie  Rady  Rodziców  dokumentują  swój  udział  na  zebraniu  podpisem  na  liście

obecności.

2. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3. Protokolantem zebrania jest Sekretarz Rady Rodziców.

4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

1) numer i datę zebrania,

2) numery podjętych uchwał,

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

4) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu

uczestniczyły),

5) zatwierdzony porządek zebrania,

6) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

7) przebieg zebrania,

8) treść zgłoszonych wniosków,

9) podjęte uchwały i wnioski,

10) podpisy przewodniczącego i protokolanta.



§ 24

1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do protokołów.

3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 25

1. Protokoły zawierają ponumerowane strony według wzoru: strona 1 z 1

2. skreślony

3. Za  przechowywanie  księgi  protokołów  Rady  Rodziców  odpowiedzialny  jest  Dyrektor

szkoły.

§ 26

1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

2. Przyjęte  przez  Radę  Rodziców  poprawki  i  uzupełnienia  do  protokołu  z  poprzedniego

zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały

przyjęte.

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 27

1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy

Rady Rodziców.

2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.

Rozdział IX

Zmiany Regulaminu

§28

1. Uchwalenie Regulaminu i późniejszych zmian następuje poprzez: 

1) Zatwierdzenie  projektu  regulaminu  lub  zmian  do  niego  przez  Radę  Rodziców  przy

spełnieniu § 18 pkt. 3 ,



2) Zaopiniowanie projektu przez Rady Oddziałowe,

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 29

1. Rada Rodziców używa pieczęci o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 im. Wł.

Szafera w Katowicach,

2. Przewodniczący Rady Rodziców posługuje  się  pieczęcią  o treści:  Przewodniczący Rady

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach

§ 30

1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą

być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.

2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 31

Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 17.11.2014r. i aktualizowany uchwałą

dnia 13.06.2017r. podczas zebrania Rady Rodziców oraz wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


