
REGULAMIN RADY RODZICÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STRASZYNIE (v. 2017.10.17) 

I. Postanowienia wstępne 

1. Rada rodziców (zwana dalej Radą Rodziców lub Radą) działa w oparciu i na podstawie art. 83 i 84 
ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. DZ.U. 2017.59. ze zm). Rada jest organem 
wewnętrznym i stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.  

2. Rada rodziców współdziała z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 
na dzieci przez rodzinę i przedszkole.  

3. Rada rodziców posługuje się pieczątką oraz adresem mailowym: radarodzicow.gps@gmail.com  i 
adresem mailowym dedykowanym do obsługi wpłat składek na Radę Rodziców 
skarbnik_gminneprzedszkole@wp.pl  

4. Regulamin Rady rodziców zwany jest w dalszej jego części jako regulamin. 

II. Skład, struktura, tryb powoływania członków. 

1. W przedszkolu działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków 
przedszkola. 

2. W skład Rady rodziców wchodzi 8 przedstawicieli wybranych w tajnych, pisemnych wyborach, 
przeprowadzonych w trakcie pierwszego zebrania rodziców dzieci danej grupy, na początku 
każdego roku szkolnego funkcjonowania przedszkola. Na każdy, jeden oddział przypada po jednej 
członkini/członku delegowanych do uczestnictwa w radzie rodziców. 

3. W wyborach, o których mowa w pkt. 2 jedno dziecko w danej grupie, reprezentuje jeden rodzic, 
co oznacza, iż może oddać jeden głos na jednego kandydata do Rady .  

4. Wybór nowych członków Rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:  
a) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,  
b) propozycji członków Rady rodziców, rodziców bądź dyrektora.  

5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady rodziców może nastąpić w drodze:  
a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady rodziców, z zastrzeżeniem litery c 
niniejszego punktu, 
b) odwołania na wniosek rodziców wychowanków danej grupy,  wskazanego członka Rady, po 
uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów Rady. Członek którego dotyczy wniosek 
nie oddaje głosu w głosowaniu. 

c) akceptacja Rady rodziców nie jest wymagana w przypadku, kiedy dziecko, którego rodzic jest 
członkiem Rady, przestaje być wychowankiem przedszkola. 

6. Kadencja Rady trwa 1 (jeden) rok szkolny. 

7. Rok szkolny trwa do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego. 

8. Decyzja o rozwiązaniu Rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 
75% członków Rady.  
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9. Działalnością Rady kieruje przewodnicząca/przewodniczący Rady wspólnie z 
wiceprzewodniczącą/wiceprzewodniczącym, sekretarzem i skarbniczką/skarbnikiem.  

10. Na pierwszym posiedzeniu Rady rodziców, rada powołuje swoje prezydium, które stanowi organ 
wykonawczy.  

11. W skład Prezydium wchodzą: 

a) przewodnicząca/przewodniczący, 

b) wiceprzewodnicząca/wiceprzewodniczący, 

c) sekretarz  

d) skarbniczka/skarbnik. 

12. Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 3 członków.  

13. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. 

III. Cele, zadania i kompetencje Rady 

1. Do zakresu działań Rady rodziców należy w szczególności:  

a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:  

i.  organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju 
przedszkola,  

ii.  popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,  

iii.  pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w 
podnoszeniu jakości pracy,  

iv.  organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz przedszkola,  

v. podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki i 
uczestniczenie w planowaniu ich wydatkowania,  

vi.  wzbogacenie wyposażenia przedszkola, 

vii.  współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,  

viii.  organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,  

ix.  pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,  

x. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i 
sportowej dzieci,  

xi. wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją 
środowiska i regionu,  



xii. rozwijanie, z pomocą Rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla 
rodziców,  

xiii. udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i 
porządku w placówce.  

b) uchwalenie Regulaminu Rady i jego zmian,  

c) uchwalenie preliminarzu budżetowego Rady na dany rok szkolny,  

d) wydawanie opinii dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu, 

f) zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok kalendarzowy, 

g) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem przedszkola; 

h) bieżąca współpraca z dyrekcją przedszkola w zakresie spraw zgłaszanych do  przez rodziców 
wychowanków przedszkola dotyczących funkcjonowania przedszkola.  

2. Rada ponadto może: 

a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i 
dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane 
przez radę mają dla organu charakter wiążący,  

b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, 
Rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do gminnej Rady oświatowej,  
c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz 
innych źródeł, jak także pozyskiwać na rzecz przedszkola i wychowanków darowizny rzeczowe 
pochodzące od osób trzecich.  

IV. Organizacja pracy 

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem 
spotkań.  

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie terminu i godziny 
spotkania za pośrednictwem poczty elektronicznej i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w 
holu przedszkola i ustalane wstępnie każdorazowo na posiedzeniu poprzedzającym zwoływane, przy 
czym nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek 
złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek dyrektora przedszkola.  

4. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola.  

5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 



6. Rada ma prawo nie dopuścić do udziału w posiedzeniu osób trzecich w tym rodziców 
wychowanków przedszkola, jeśli zagadnienia mające być przedmiotem posiedzenia wymagają 
szczególnego skupienia i informacji specjalnych. 

V. Tryb podejmowania uchwał. 

1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem, iż na zwołanym zebraniu 
obecna jest co najmniej połowa członków Rady w tym Przewodnicząca/y lub Zastępca 
Przewodniczącej/go. Uchwały podpisuje Przewodnicząca/Przewodniczący lub Zastępca 
Przewodniczącej/go Rady Rodziców. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu 
uchwał przez Radę, rozstrzyga głos Przewodniczącego a przypadku jego nieobecności głos 
Zastępcy Przewodniczącego/ej. 

2.  Uchwała RRady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady rodziców lub zmiany jego treści zapadają 
większością 3/4 głosów oddanych,  z zastrzeżeniem, iż obecna jest co najmniej połowa członków 
Rady w tym Przewodnicząca/y. 

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka  oraz w sprawach personalnych. 
4. Uchwały Rady są zaprotokołowane przez sekretarza Rady.   
5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady rodziców może być podjęta 

większością głosów, członków obecnych na zebraniu Rady. 
6. Jeżeli uchwała albo inna decyzja Rady rodziców jest sprzeczna z dobrem dziecka, statutem 

przedszkola lub obowiązującymi przepisami dyrektor przedszkola może zawiesić jej wykonanie i 
w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia uzgodnić z radą rodziców sposób rozstrzygnięcia 
sprawy.  

7. Rada może podejmować uchwały w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość w szczególności w sytuacji konieczności podjęcia uchwały 
pomiędzy zaplanowanymi terminami zebrań, z uwagi na dobro przedszkola i jego wychowanków. 
Podjęcie uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia wniosku 
dotyczącego uchwały oraz  projektu uchwały wszystkim członkom .  

8. Wniosek  dotyczący konieczności podjęcia uchwały może stanowić uzasadnienie uchwały. 
9. Członkowie  na pierwszym spotkaniu  w roku szkolnym zobowiązani są podać do protokołu swoje 

adresy mailowe, na które projekty uchwał oraz wnioski dyrektora przedszkola w zakresie 
podjęcia uchwał zdalnie, będą przesyłane. 

10. Wnioski i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będą przesyłane do członków  z poczty 
elektronicznej  funkcjonującej pod adresem: radarodzicow.gps@gmail.com .  

11. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:  
a.a) Zmiany Regulaminu; 
a.b) Zmiany preliminarza wydatków na dany rok szkolny; 
a.c) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika .  
12. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w ust. 7 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym 

posiedzeniu  z podaniem wyniku głosowania. Członkowie, którzy oddali głos zdalnie podpisują się 
pod wydrukiem uchwały i wynikiem głosowania.  

VI. Sposób dokonywania posiedzeń 
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1. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola 
przechowywaną w sekretariacie przedszkola, z zastrzeżeniem postanowień działu V. ust 7-12.  

2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje 
przewodnicząca/przewodniczący i sekretarz.  

3. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania 
się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu 
Rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.  

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków Rady 

1. Zadaniem przewodniczącej/przewodniczącego Rady jest: 

a) kierowanie całokształtem prac Rady rodziców, 

b) opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z 
uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola, 

c) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy, 

d) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady rodziców, 

e) kierowanie działalnością finansową Rady rodziców, 

f) przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady rodziców dotyczących działalności 
przedszkola. 

- w przypadku nieobecności lub braku możliwości podjęcia działań wskazanych powyżej przez 
Przewodniczącego/ą, upoważnionym do podjęcia takich czynności jest zastępca 
przewodniczącej/przewodniczącego . 

2. Zadaniem Skarbnika Rady  jest: 

a) czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym 
gospodarowaniem funduszami Rady rodziców,  

b) sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz 
zatwierdzanie ich do wypłaty, po uprzedniej weryfikacji czy dany wydatek został ujęty w preliminarzu 
lub czy została podjęta uchwała  w sytuacji braku takiego wydatku w preliminarzu na dany rok 
szkolny,   

c) sporządzanie na ostatni dzień miesiąca stanu wpłat dla poszczególnych grup za dany miesiąc z 
przyporządkowaniem wpłat do poszczególnych wychowanków; 

d) przedkładanie stanu wpłat, o których mowa w lit. c: 

- na każdym zaplanowanym  zebraniu ; 

- na każdorazową prośbę Przewodniczącej/go ;  



c) podawanie co semestr do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych Rady, poprzez 
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu oraz przekazanie do publikacji informacji 
na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rada Rodziców.  

3. Zadaniem Sekretarza Rady rodziców jest:  

a) sporządzanie protokołów z zebrań Rady, wywieszanie zawiadomienia o terminie zebrań Rady,  
b) dokonywanie czynności administracyjnych związanych z działalnością Rady.  

4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady rodziców jest: 

a) dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady 
rodziców i zdawanie sprawozdania na forum Rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców,  
b) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami 
dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości. 

5. W przypadku konieczności zawarcia umowy przez Radę na jakiekolwiek działania związane z 
funkcjonowaniem przedszkola i wychowanków, na które środki będą pochodziły ze składek rodziców 
wychowanków, umowy po podjęciu stosowanej uchwały podpisywać będzie Prezydium .  

VIII. Zasady działalności finansowej Rady  

1. Fundusze Rady rodziców mogą pochodzić z: 

a) dobrowolnych składek rodziców,  

b) dochodów osiągniętych z działalności Rady lub jednostek działających na jej rzecz,  
c) dotacji, darowizn, prowizji. 

 

2. Pozyskane środki finansowe są gromadzone na dedykowanym Radzie koncie bankowym.  

3. Decyzję o formie gromadzenia i przechowywania funduszy podejmuje Rada.  

4. Osobami uprawnionymi do otwarcia konta bankowego, dokonywania poleceń przelewów oraz 
wpłacania i wypłacania gotówki  mogą być, zgodnie z podjętą uchwałą :  

a) przewodnicząca/przewodniczący, 

b) skarbnik, 

c) dyrektor przedszkola za pisemnym upoważnieniem dwóch członków prezydium Rady w tym 
przewodniczącej/przewodniczącego. 

 

5. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi skarbnik.  

6. Wpłaty na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na listach zbiorczych poszczególnych grup i 
ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny.  



7. Składki na Radę Rodziców zbierane są w miesiącach od września do czerwca danego roku 
szkolnego. 

8. Wysokość składki na dany rok szkolny ustalana jest w grupach na pierwszym zebraniu w danym 
roku szkolnym. Rodzice deklarują comiesięczną wpłatę ustalonej składki w podstawowej wysokości w 
pisemnej deklaracji.  

9. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować i opłacić wyższą składkę od uchwalonej na dany rok 
szkolny.  

10. Rada może ustalić uchwałą w danym roku szkolnym inny sposób dokonywania wpłat składek na 
fundusz w przypadku rodzin wielodzietnych, gdzie co najmniej dwoje dzieci z jednej rodziny objęte 
jest opieką w Gminnym Przedszkolu w Straszynie.  

11. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie 
rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisywanych przez przewodniczącą/przewodniczącego 
Rady i skarbniczkę/skarbnika Rady.  

12. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje rada rodziców w porozumieniu 
z dyrektorem przedszkola na podstawie zatwierdzonego planu finansowego Rady Rodziców na dany 
rok szkolny. 

13. Wszelkie dochody i wydatki z funduszu Rady rodziców winne być ewidencjonowane, a 
dokumentacje przechowywane przez skarbnika i na koniec roku szkolnego składana w celu 
archiwizacji  w sekretariacie przedszkola.  

14. Środki, o których mowa w pkt. 1 przeznaczone są w szczególności na: 
a) organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, festynów i wycieczek dla dzieci, 

b) finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,  

c) finansowanie materiałów tzw. pierwszej potrzeby plastycznych i dydaktycznych dla dzieci, oraz 
doposażanie przedszkola w celu poprawy warunków rozwojowych, edukacyjnych i bytowych 
wychowanków przedszkola. 

d) organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców, 

e) zajęcia rozwijające i doskonalące umiejętności dzieci, 

e) innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady. 

15. Rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”. 
Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor przedszkola, ustalona jest na 
początku roku szkolnego w postaci uchwały Rady. 

16. W przypadku konieczności poniesienia wydatku, którego zasadność nie została omówiona na 
zebraniu Rady, a którego potrzeba poniesienia wynikła pomiędzy zebraniami Rady, Rada może podjąć 
uchwałę w trybie określonym w dziale V ust. 7 Regulaminu, na wniosek dyrekcji przedszkola złożony 
na maila Rady. Wniosek powinien wskazywać konieczność poniesienia wydatku we wskazanym 
okresie oraz uzasadnienie.  



16. Rada Rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców na 
pisemny wniosek z wnoszenia części lub całości składki. Rada podejmuje decyzję uchwałą. 

17. Rada Rodziców w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałą decyzję o nieobjęciu 
wskazanych imiennie wychowanków przedszkola finansowaniem w zakresie planowanego 
wydarzenia, na które środki pochodzić będą wyłącznie ze składek na Radę Rodziców, w  sytuacji 
braku uregulowania przez rodziców danego wychowanka składki na Radę Rodziców w wysokości 
określonej w złożonej deklaracji za okres co najmniej 3 miesięcy w danym roku szkolnym, przy 
jednoczesnym braku wniosku o którym mowa w ust. 16 powyżej. Miesiące te nie muszą następować 
bezpośrednio po sobie.   

IX. Postanowienia końcowe 

1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.  

2. Działalność Rady rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.  

3. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno 
nastąpić nie później do dwóch tygodni od odbycia się zebrań grupowych, o których mowa w tytule II 
punkt 2 regulaminu. 

4.Ustępujący przewodniczący/a i skarbnik są zobowiązani jest do przekazania haseł do skrzynek 
mailowych Rady, nowo ukonstytuowanej Radzie podczas jej pierwszego zebrania. Nowo wybrany 
przewodniczący/a zobowiązany jest do ustawienia nowego hasła do skrzynki mailowej Rady, 
niezwłocznie po otrzymaniu dostępu. 

5. Dane osobowe członków Rady przetwarzane są zgodnie z udzieloną przez nich zgodą, wyłącznie w 
celu zapewnienia komunikacji pomiędzy członkami Rady, realizacji zadań i obowiązków Rady 
wynikających z niniejszego regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  

 

Data uchwalenia regulaminu ............................................  

Podpisy członków Rady: 

1. ..........................................      5. ............................................ 

2. ..........................................      6. ............................................ 

3. ...........................................      7. ............................................ 

4. ...........................................      8. ............................................ 


