
REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA BRZECHWY W 

SULISZEWIE 

 

Podstawa prawna :  

• Deklaracja Praw Dziecka 

• Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 16.05.1996 r. (Dz. U. nr 67 art. 53 i 54 ) 

• Statut Szkoły 

 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedstawicielskim wszystkich 

rodziców. 

 

2. Radę Rodziców tworzą osoby wybrane w tajnych wyborach przez rodziców 

uczniów danego oddziału z trójek klasowych. Rada Rodziców liczy tylu 

członków, ile jest oddziałów w szkole. 

 

3. Struktura organizacyjna Rady Rodziców: 

• Prezydium Rady Rodziców 

• Komisja Rewizyjna – jako odrębny organ kontroli 

 

4. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: 

• Przewodniczący 

• Zastępca Przewodniczącego 

• Skarbnik 

 

5. Prezydium Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu Rady 

Rodziców spośród obecnych na zebraniu członków. 

 



6. Komisję Rewizyjną ( 2 członków) wybierają członkowie Rady Rodziców. 

 

7. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, 

darowizn i prowizji bankowych. 

 

8. Sposób prowadzenia zbiórek pieniężnych, z upoważnienia prezydium Rady: 

• wychowawcy klas – pobierają od uczniów 

• przekazują z listą wpłat do dyrektora szkoły 

• dyrektor szkoły lub skarbnik wpłaca na konto Rady Rodziców 

• do dokonywania wpłat i wypłat z konta Prezydium Rady Rodziców 

upoważniło skarbnika i dyrektora szkoły. 

 

9. Do kontroli wewnętrznej nad własnymi finansami powołana jest komisja 

rewizyjna, która będzie składała sprawozdanie ze sposobu wydatkowania 

składek. 

 

10. Środki finansowe wpływające na konto Rady Rodziców stają się środkami 

publicznymi. 

 

11. Rada Rodziców prowadzi rachunkowość według przepisów o 

rachunkowości i finansach publicznych. 

 

12. Podstawą działalności finansowo – gospodarczej szkoły jest roczny plan 

finansowy zatwierdzany na zebraniu ogólnym członków Rady Rodziców. 

 

13. Osoba, której powierzono prowadzenie kasy klasowej – wychowawca składa 

pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za powierzony jej majątek rady o 

treści: Ja niżej podpisany, pełniący funkcję wychowawcy w Szkole Podstawowej 



Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie, ponoszę odpowiedzialność materialną za 

powierzone mi pieniądze. 

Dyrektor szkoły i skarbnik : Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących 

przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszę 

odpowiedzialność za ich prowadzenie. 

 

14. Zadaniem komisji rewizyjnej Rady Rodziców jest: 

• raz w roku kontrolowanie działalności finansowo – gospodarczej w 

zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej i rachunkowości, 

• kontrolowanie finansów rady na żądanie dyrektora lub organu 

prowadzącego, 

• składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami 

pokontrolnymi. 

 

15. Sprawozdawczość i kontrola. 

      Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego ( luty, czerwiec) skarbnik Rady 

Rodziców składa sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego na 

posiedzeniach prezydium Rady Rodziców. W pierwszych dniach września 

nowego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu rady przewodniczący 

prezydium składa pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i 

rzeczowego rady za ubiegły rok szkolny wraz z projektem planu finansowego na 

nowy rok szkolny. 

      Sprawozdania z wykonania planu finansowego składa się na podstawie 

danych z księgi przychodów i rozchodów Rady Rodziców. Sprawozdania roczne 

z całokształtu działalności rady powinny być kontrolowane przez komisje 

rewizyjne i przedstawiane dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej szkoły oraz 

rodzicom podczas ogólnego spotkania z rodzicami. 

 



16. Zadania Rady Rodziców: 

• współpraca w zakresie realizacji zadań organizacyjnych i dydaktyczno – 

wychowawczych szkoły, 

• czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i zachowaniem jego 

godności, 

• dbałość o autorytet szkoły. 

 

17. Rada Rodziców używa pieczątki o treści: 

 

Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 

im. Jana Brzechwy  

w Suliszewie 

NIP: 594 – 15 – 62 – 253  

 

 

18. Rada Rodziców posiada konto bankowe numer: 

 

52835900050036405620000001 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym 

 

19. Środki finansowe Rady Rodziców wydatkowane są: 

• na uroczystości, konkursy, imprezy szkolne, 

• zakup: napoi, słodyczy, kwiatów 

• wywoływanie zdjęć, 

• materiały dekoracyjne dla klas i szkoły, 

• dofinansowanie do wycieczek szkolnych, do UKS „ Junior”, 

• prenumeratę czasopism do świetlicy, 

• prowizje bankowe 



• zakup biletów wstępu na basen dla kadry szkolnej, 

• nagrody: książki, dyplomy, nagrody rzeczowe – dla uczniów osiągających 

wysokie wyniki w nauce i w sporcie na zakończenie roku szkolnego,/ jeśli 

rodzic nie dokonuje wpłaty na radę rodziców to zakupuje nagrodę dla 

swojego dziecka i dostarcza do szkoły, aby została wręczona. 

• zakup testów próbnych, 

 

20. Co roku prezydium Rady Rodziców ustala plan pracy. 

 

 

 

 

 


