
Regulamin Rady Rodziców Publicznego 

Przedszkola w Strzeszowie 

 
Na podstawie Art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) 

 

I. Nazwa reprezentacji rodziców: 
 

1. Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę 

Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Strzeszowie. 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców: 

 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do 

doskonalenia statutowej działalności przedszkola. 

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji 

celów i zadań statutowych przedszkola, 

- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola 

poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie 

porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat 

dziecka. 

 

III. Organizacja Działań ogółu rodziców i Rady rodziców: 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest 

zebranie rodziców grup. 

2. Zebranie rodziców grup wybiera z pośród siebie „grupową radę rodziców” 

składającą się z trzech osób. 

3. Grupowa rada rodziców wybiera przedstawicieli zarządu i członków. 

4. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców skład się z co najmniej 3 członków – tak, by 

można było wyłonić przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Prezydium 

dokonuje swojego ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu. 

5. Prezydium Rady Rodziców- spośród członków Rady- może tworzyć komisje i 

zespoły robocze dla wykonania określonych zadań. 

6. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do 30 września następnego 

roku. 
 

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców: 

 

1. Uchwały podejmuje się większością głosów obecnych na zebraniu członków 

Rady. 

2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców. 

 

 

 

 



V. Tryb przeprowadzenia wyborów  

                 do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców: 

 

1. Wybory do grupowej rady rodziców przedszkola oraz wybory do Rady Rodziców 

przedszkola odbywają się w głosowaniu tajnym. 

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie. 

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos spośród 

uczestników zebrania wyborczego. 

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym 

zebraniu. 

VI. Ramowy plan pracy Rady rodziców: 

1. Plenarne posiedzenie Rady rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku 

szkolnym. 

2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym momencie na wniosek 3 

członków Rady Rodziców lub kierownika przedszkola. 

3. Posiedzenie Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców. 

4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych 

rodziców, Rady Rodziców lub wychowawców poszczególnych grup wiekowych. 

5. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową na rzecz dzieci uczęszczających do 

przedszkola. 

  
VII. Działalność finansowa Rady: 

 
1. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe z następujących źródeł:  

a) dobrowolnych darowizn rodziców;  

b) wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się 

Rada; 

c)  z dochodowych imprez organizowanych przez Radę;  

d) z comiesięcznych wpłat od rodziców na Fundusz Rodzicielski; 

2. Wysokość comiesięcznych składek ustala się na pierwszym zebraniu rodziców. 

3.  Rada może zwolnić z wniesienia składki osoby w szczególnie trudnej sytuacji 

materialnej.  

4. Comiesięczna składka wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry. 

5.  Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady 

opracowanego i zatwierdzonego na dany rok szkolny.  

6. Sekretarz Rady Rodziców zajmuje się gromadzeniem środków finansowych. 

7. Brak wpłaty składki bądź jej opóźnienie będzie skutkowało brakiem udziału Dziecka w 

wyjazdach oraz imprezach przedszkolnych, a także w wydarzeniach opłacanych z 

funduszu RR. 
 

 
VIII. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców: 

 

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:  

a) organizowanie uroczystości dla dzieci i spotkań grupowych;  

b) organizowanie imprez artystycznych (koncertów, teatrzyków, pokazów, itp.)  

c) wycieczki;  

d)  bieżące potrzeby przedszkola – pomoce dydaktyczne, zabawki, drobne usługi, 

naczynia jednorazowe; 



2. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców mogą być wydatkowane na:  

a) zakup zabawek, wyposażenia, sprzętu;  

b) uzupełnienie sprzętu ogrodowego i sportowego; 

c)  zakup środków audiowizualnych;  

3. Ilość wycieczek (spotkań kulturalnych) dla każdej grupy w roku szkolnym będzie taka 

sama, mogą one jednak być rozłożone w czasie. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola 

prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia regulaminowe 

Kierownika przedszkola lub Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 

władze pozostałych organów przedszkola – Radę Pedagogiczną, 

2. Rada Rodziców po przez  różne formy swojego działania zapewnia rodzicom 

realizację uprawnień ustawowych i statutowych, określonych niniejszym 

regulaminem, 

3. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez Dyrektora, Radę 

Pedagogiczną lub podległych im pracowników – prezydium Rady Rodziców może 

złożyć pisemne uwagi na tego rodzaju stan rzeczy do Kierownika przedszkola lub 

Dyrektora, 

4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami przedszkola, 

wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej bądź 

nieudzielenia wyczerpującej wypowiedzi na złożone zażalenie, prezydium Rady 

rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego przedszkole z prośbą o 

rozstrzygnięcie sporu, 

5. Członkowie grupowych rad rodziców mogą być odwołani ze swoich funkcji przed 

upływem kadencji; odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według 

procedury ustalonej w pkt IV niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uchwała o zatwierdzeniu Regulaminu 

Rady Rodziców 

w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie 

z dnia 02.01.2015 roku 

 

 

§1 

 

Rada Rodziców ustala, iż z dniem 02.01.2015 roku, przyjmuje Regulamin. 

Comiesięczne wpłaty na „wycieczki” zostają przekształcone w Fundusz Rodzicielski. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


