
REGULAMIN RADY RODZICÓW 
PRZEDSZKOLE NR 47 

„LEŚNY LUDEK”   
WE WROCŁAWIU 

 
 
 
      Rada rodziców jest płaszczyzną działań rodziców i nauczycieli, służy wzajemnemu, jednolitemu 
oddziaływaniu w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi 
i zdrowotnymi oraz uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola.  
Rada rodziców jest organizacją działającą  w obrębie Przedszkola Nr 47 „Leśny Ludek” we Wrocławiu. 
Organizacja ta jest samorządnym  przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym  z dyrektorem 
przedszkola, radą pedagogiczną, organami: nadzorującym i prowadzącym przedszkole oraz innymi 
podmiotami. 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
Art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572     
ze zmianami)  oraz Statut Przedszkola Nr 47 „Leśny Ludek” we Wrocławiu. 
 
 
 

Rozdział 1 
 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 
 

§ 1  
1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców placówki oraz podejmowanie działań   

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności placówki, a także wnioskowanie           
do innych  organów przedszkola w tym zakresie. 

2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej  funkcji placówki. 
3. Zadaniem rady  rodziców jest w szczególności : 

1) pobudzanie i organizowanie aktywności rodziców na rzecz realizacji celów i działań 
przedszkola, 

2) podejmowanie działań w poszukiwaniu dodatkowych środków finansowych na rzecz 
przedszkola,  zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą, 

3) branie czynnego udziału w upowszechnianiu  wśród rodziców wiedzy o wychowaniu      
i funkcjach  opiekuńczo – wychowawczych, 

4) zapewnianie rodzicom rzetelnego wpływu na działalność placówki, wśród  nich zaś: 
a) znajomość zadań i zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych w placówce     

i oddziale, 
b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                              Rozdział 2  
 
ORGANIZACJA  DZIAŁANIA RADY RODZICÓW 

 

 

§ 2 
 

 
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym  ogółu rodziców jest zebranie rodziców wszystkich 

oddziałów. 
2. Na zebraniach grupowych, rodzice wybierają spośród siebie tzw. trójkę grupową, składającą  

się z trzech osób. 
3. Wszyscy rodzice z  trójek grupowych tworzą radę rodziców. 
4. Plenarne zebranie rady rodziców  wybiera spośród siebie:  

1) prezydium / zarząd / rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady 
rodziców,  

2) komisję rewizyjną , jako organ kontrolujący radę rodziców. 
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które jest zwoływane raz   

w czasie kadencji rady. 
6. Prezydium rady rodziców składa się z czterech członków, którzy wybierają spośród siebie: 

1) przewodniczącego, 
2) wiceprzewodniczącego, 
3) sekretarza, 
4) skarbnika. 

7. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. 
8. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu: 

1) przewodniczącego, 
2) zastępcę, 
3) członka. 

9. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisję i zespoły robocze                
do wykonywania określonych działań.                                                                                                                

 
 
 
                                                                                   § 3 
 
 
Kadencja rady rodziców i jej ogniw trwa trzy lata, począwszy od miesiąca września do 30 września 
ostatniego roku kadencji.  
 

     § 4 
 

Członkowie rady rodziców, których dzieci opuściły przedszkole w środku kadencji – zostają zastąpieni w 
drodze wyborów dodatkowych przez innych rodziców. 



 
 

Rozdział 3  
                                                                                                                                                                            
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE. 
 

                                

         § 5 
  

1. Uchwały podejmowane są ze zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
regulaminowego składu danego organu. 

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo 
przewodniczący lub sekretarz organu. 

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców. 
4. Za protokolarz rady rodziców odpowiedzialny jest sekretarz prezydium rady.  

 

Rozdział  4 
 
 
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW. 

                                                                  
 

§ 6 

 
1. Wybory do rady rodziców i komisji  rewizyjnej odbywają się  w głosowaniu jawnym. 
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla                     

danego organu .  
3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 
4. Wybrani zostają ci  kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego 

zebrania wyborczego. 
5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 
6. Nowo wybrane organy maja obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. 
7. Ustala się następujący  porządek obrad  plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego            

rady rodziców: 
1) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: 

komisję rewizyjną 
2) informacja dyrektora przedszkola o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu 

placówki, 
3) ewentualne wystąpienia  zaproszonych przedstawicieli i innych organów placówki 

lub organizacji, 
4) plenarna dyskusja programowa. 

 
8. Wybory nowych organów  przedszkola: 

1) ustalenie listy obecności i stwierdzenia prawidłowości zebrania,  
2) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów, 
3) ogłoszenie wyników wyborów, 
4) wolne głosy i wnioski. 

 

                                                



§ 7 
 
 
Inne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 6, z tym, że opuszcza się w 
nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie 
absolutorium lecz wnioski pokontrolne. 
 

 

Rozdział 5 
 
RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW 

 
 

§ 8 

 
1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w 

roku.  
2. Zebrania plenarne rady rodziców mogą być zwoływane także w każdym czasie na wniosek 

trójek grupowych, dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców – złożony  do 
prezydium rady. 

§ 9 
 

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż trzy razy w roku . 
2. Na posiedzenie prezydium zaprasza się  dyrektora przedszkola . 
3. Posiedzenia rady rodziców są protokołowane  w  protokolarzu rady, za który odpowiedzialny 

jest sekretarz prezydium. 
§ 10 

 
1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady 

rodziców.  
2. Komisja rewizyjna może zbierać się także z  własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady 

rodziców, trójek grupowych, dowolnej grupy rodziców – liczącej jednak nie mniej niż sześć 
osób. 

3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemna i są 
przedstawiane: 

4. Plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które 
wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. 

 

 
Rozdział 6  

 
     ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.      
 

  
 § 11 

 
1. Rada rodziców gromadzi fundusz na wspieranie statutowej działalności przedszkola  
    z następujących źródeł.: 

1) ze składek rodziców, 



2) wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji ; do których zwróci się 
prezydium rady, 

3) z dochodów imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i 
mieszkańców środowiska przedszkolnego, 

4) innych źródeł.      
5)  

§ 12 

       
1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym 

zebraniu przedszkola.                        
2. Propozycja wysokości składki dla całego przedszkola, przedstawia prezydium rady rodziców. 
3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców może 

wyrazić zgodę na wniesienie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wniesionej na 
wszystkie dzieci  danych rodziców. 

4. Rada rodziców może też całkowicie zwolnić od wniesienia składek tych rodziców , których 
sytuacja materialna jest bardzo trudna. 

5. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wniesienia wymagają indywidualnego rozpatrzenia.                                 
6. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub nauczyciele grup. 

 
     §13 

 
Wydatkowanie środków rady rodziców  odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez prezydium rady 
rodziców preliminarza wydatków na dany rok szkolny. 
 

Rozdział 7 
 

OBSŁUGA KSIEGOWO – RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSO0WYCH RADY RODZICÓW. 

 
 

    §14 
 

1. Środki finansowe rady rodziców gromadzone są na rachunku bankowym.  
2. Rada rodziców dysponuje pogotowiem  kasowym, którego wysokość ustala prezydium rady 

rodziców w danym roku szkolnym. 
3. W stosunku do osób prowadzących  gospodarkę kasową mają zastosowanie przepisy o 

finansach publicznych. 
 
               §15 

1. Na każdą przyjętą wpłatę wydaje się pokwitowanie z kwitariusza  „ Kasa przyjmie” . Kwitariusz 
prowadzi się przebitkowo. Kwitariusz rady rodziców jest drukiem  ścisłego zarachowania. 

2. Zadeklarowane przez rodziców wpłaty na rzecz rady rodziców, przyjmowane są na podstawie 
zbiorczych list wpłat. 

 

                                                                     
                §16 

 
 

1. Podstawa dokonywania wypłat są tylko legalne dowody księgowe, a w szczególności: rachunki, 
/ faktury/, listy płatnicze, decyzje wewnętrzne prezydium rady rodziców w sprawie wypłat.  



2. W razie niemożliwości otrzymania rachunku na udokumentowanie drobnych wydatków, może 
być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która   
dokonała wydatku. 

3. Dokonane wydatki powinny być szczegółowo wymienione w oświadczeniu / wycena towaru 
udokumentowana paragonem placówki handlowej/. 

4. Na  dowodach stanowiących podstawę do wpłat, po sprawdzeniu, składa  podpis 
przewodniczący  rady rodziców lub wiceprzewodniczący i dyrektor przedszkola.  

5. Osoba dokonująca  wpłaty, zobowiązana jest na każdym dowodzie zamieści w sposób trwały    
6. następującą klauzulę : „ Wpłacono gotówka, czekiem nr ........., przelewem z dnia........ .”  
7. Dowodem dokonania określonych wpłat pieniężnych na rzecz dzieci lub wydanie im 

określonych  przedmiotów lub materiałów / np. z tytułu przyznanej zapomogi materialnej, 
zapomogi, itp. ./ , jest imienny wykaz korzystających z pomocy, zatwierdzony przez 
przewodniczącego rady rodziców, skarbnika , dyrektora przedszkola. 


