
REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 3 

W BRWINOWIE 

PRZY UL. SŁONECZNEJ 6

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. po 
1327) wraz z aktami wykonawczymi (rozporządzeniami).

                                                              § 1 
                                         POSTANOWNIENIA OGÓLNE

l. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, jest społecznym organem działającym na terenie 
przedszkola. Stanowi reprezentacje ogółu rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 
przedszkola
2.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 
statutem przedszkola i ustawą o systemie oświaty.   

                                                          § 2 
                                CELE 1 ZADANIA RADY RODZICÓW

l. Celem działania rady jest reprezentowania ogółu rodziców i współpraca z dyrektorem 
przedszkola, rada pedagogiczna oraz instytucjami pozaszkolnymi w podnoszeniu jakości 
pracy placówki.
2. Zadaniem Rady jest:
a) współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę 
i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym:
b) uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości 
pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
c) prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków 
rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;
d) uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola;
e) przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola informacji o uchwałach 
Rady oraz o udzielanej pomocy na rzecz placówki, a także o działalności finansowej Rady;
f) podejmowanie działalności na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla 
przedszkola na działalność wychowawczą, dydaktyczna i opiekuńczą;
g) współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

                                                         § 3  
                          KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Wyrażanie opinii w sprawie programu wychowania oraz wyboru kart pracy.
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2, Wnioskowanie zmian w programie wychowania przedszkolnego oraz w sprawie kart pracy.
3. Wnioskowanie zmian w programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych 
dzieci oraz potrzeb danego środowiska.
4. Udział przedstawicieli rodziców w pracach komisji konkursowej powołanej w celu wyboru
dyrektora.
5. Opiniowanie podjęcia i prowadzenia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia oraz
inne organizacje.
6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
7. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania placówki, w przypadku stwierdzenia przez nadzór pedagogicznych 
niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w przedszkolu.

                                                               § 4 
TRYB POWOŁYWANIA 1 ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

l . Wybory do Rady Rodziców odbywają się we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców 
w każdym oddziale, w głosowaniu tajnym.
2. Rada Oddziałowa składa się z co najmniej trzech przedstawicieli spośród zgłoszonych 
rodziców.
3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na 
zasadzie:
    a) indywidulanego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady;
    b) propozycji członków Rady, rodziców bądź dyrektora przedszkola.
4. Kandydują w wyborach rodzice, którzy wyrazili ustnie swoją zgodę na kandydowanie. 
5. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
6. Rada Rodziców składająca się z rodziców Rad Oddziałowych na pierwszym posiedzeniu 
wybiera: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz Komisję 
Rewizyjną składającą się z co najmniej trzech osób. Wybór przedstawicieli Rady odbywa się 
w sposób tajny.
7. Odstąpienie od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze:
    a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
    b) odwołana na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu 
zwykłą większością głosów.
                                                              
                                                              § 5
           SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW 
                                     DO RAD  ODDZIAŁOWYCH

1.Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się corocznie we wrześniu na pierwszym 
zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala 
dyrektor przedszkola.
3. Podczas zebrania w grupach rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z co 
najmniej trzech rodziców dzieci danej grupy przedszkolnej.
4. W wyborach do Rad Oddziałowych jedno dziecko może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród 
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uczestników zebrania w głosowaniu jawny,. Do Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić 
osoby kandydujących do Rad Oddziałowych.
6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców 
uczestniczących w zebraniu.
7. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) o kolejne osoby uzyskają tą 
samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
8. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni 
od przeprowadzenia wyborów.
9. Rada Rodziców wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, 
skarbnika i Komisję Rewizyjną.
10. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
    a) powołanie komisji skrutacyjnej,
    b) przygotowanie kart do głosowania.
11. Zadania komisji skrutacyjnej:
    a) rozdanie kart do głosowania, na których rodzice wpisują imię i nazwisko kandydata,
    b) nadzorowanie przebiegu głosowania,
    c) przeliczenie głosów na kartach do głosowania,
    d) odanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców,
    e) sporządzenie protokołu z wyników wyborów.
12. Zgłoszenia kandydatów do Rady Oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy 
przybyli na zebranie.
13. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie
14. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół. 

                                                           § 6
                      ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1.Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:
    a) kierowanie całokształtem prac Rady,
    b) opracowywanie projektu planu pracy wraz z planem finansowych (preliminarzem 
wydatków) na dany rok szkolny,
    c) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady, włączenie ich do realizacji planu
    d) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
    e) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady,
    f) kierowanie działalnością finansową Rady,
    g) przekazywanie dyrektorowi przedszkola opinii i postulatów rodziców dotyczących 
działalności przedszkola.
2. Zadania zastępy przewodniczącego Rady Rodziców:
    a) zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności,
    b )wspieranie działań przewodniczącego w ramach jego kompetencji.
3. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
    a) czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym 
gospodarowaniem funduszami Rady,
    b) prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat z funduszu Rady,
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    c) sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości 
oraz zatwierdzanie ich do wypłaty zgodnie z preliminarzem.
    d) składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady.
4. Zadania Sekretarza Rady Rodziców:
    a) prowadzenie obsługi sekretarskiej posiedzeń Rady, w szczególności przygotowywanie 
protokołu z posiedzeń i przedstawianie go do podpisania uczestnikom obrad,
    b) prowadzenie korespondencji Rady z rodzicami,
    c) obwieszczanie stosownych uchwał Rady.
5. Zadania Komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
    a) dokonywanie 2 razy w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki na 
koncie Rady,
    b) kontrola rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady.

                                                                § 7 

                           ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY

1. Fundusze Rady powstają z dobrowolnych składek rodziców/opiekunów praz z innych źródeł, 
w szczególności wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, imprez dochodowych, darowizn.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnych rodziców.
3. Rodzice/opiekunowie mogą indywidulanie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej. 
4. Rodzice/opiekunowie wpłacają miesięczną składkę na konto Rady Rodziców. Numer konta 
zostanie podany do ogólnej wiadomości min. na stronie internetowej przedszkola.

5. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, może zwolnić 
rodziców/opiekunów z opłaty części lub całości składki.
6. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok szkolny.
7. Fundusze Rady przeznaczone są na upominki, dopłaty do imprez okolicznościowych, teatrzyków, 
koncertów, wycieczek oraz innych zajęć, które zostaną zaproponowane i zaakceptowanie przez Radę, 
a także na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkola.
8. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszami Rady zgodnie 
z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
9. Fundusze Rady Rodziców przechowywane są na rachunku bankowym Rady.

                                                                  § 8
                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

                                       RADA RODZICÓW 
                         przy Przedszkolu nr 3 w Brwinowie 
                                          ul. Słoneczna 6
                                         05-840 Brwinów
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2. Kadencja Rady trwa I rok, rozpoczyna się i kończy po upływie dnia, w którym odbyło się 
pierwsze w danym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców.
3. W skład Rady nowej kadencji mogą wchodzić rodzice będący członkami Rady w roku 
poprzednim.
4. Przewodniczący Rady lub osoba upoważniona przekazuje przewodniczącemu nowej Rady 
wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
5. Decyzja o rozwiązania Rady w trakcie trwania roku szkolnego może zostać podjęta tylko 
za zgoda 75% członków Rady.
6. Decyzja dotycząca wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców 
może być podjęta większością głosów członków obecnych z zebraniu Rady.
7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady.
8. Zebrania Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący. Zebranie Rady może odbywać się 
także na wniosek dyrektora przedszkola.
9. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
10. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów, w głosowaniu jawnym (dopuszcza 
się również możliwość głosowania za pomocą min. poczty elektronicznej itp.). W kwestiach 
spornych głos decydujący ma przewodniczący Rady.
11 .Działalnością Rady kieruje przewodniczący oraz reprezentuję Radę we wszystkich 
kontaktach na zewnątrz przedszkola.
12. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora 
przedszkola i ewentualnie innych członków rady pedagogicznej.
13. Dyrektor przedszkola ma prawo wstrzymać uchwałę Rady niegodną z przepisami prawa 
lub statusem przedszkola.
14. Zebrania Rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki

Regulamin stanowi i interpretuje Rada Rodziców.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia na zebraniu 3.10.2016 r.; 
Tekst jednolity uchwały przyjęto na zebraniu w dniu 16.09.2020 r.
Regulamin może ulec zmianie i modyfikacji na wniosek Rady Rodziców lub Dyrektora 
przedszkola jeśli zajdzie taka potrzeba.

                                                                                          Magdalena Kawecka 
                                                                                   –  przewodnicząca RR
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