
REGULAMIN  RADY RODZICÓW 

PRZEDSZKOLA  GMINNEGO 

W CHARBROWIE 
 

I. Postanowienia ogólne 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację 

rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Charbrowie. 

 

Rada Rodziców działa na podstawie: 

1.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe art. 83 ust. 4 ( Dz. U. z 2017r. poz. 59. 

ze zm. 

2. Statutu przedszkola. 

3. Niniejszego regulaminu. 

 

II. Cele i zadania: 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających 

do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej 

działalności przedszkola. 

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1. Organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i 

zadań statutowych przedszkola 

2. Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez 

znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych , uzyskanie porad w sprawie 

wychowania dziecka, wyrażania i przekazywanie opinii na temat dziecka. 

3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich 

istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola. 

4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej 

pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców. 

5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

przedszkola. 

6. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, przedszkolu, środowisku lokalnym. 

7. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola. 

 

III Kompetencje Rady Rodziców 

 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola, 

b) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 

c) opiniowanie zamiaru działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

 

2. Rada Rodziców uchwala: 

a. regulamin Rady Rodziców 

b. program  wychowawczy  i  profilaktyczny przedszkola w  porozumieniu z  Radą 

Pedagogiczną. 

c. preliminarz budżetowy na każdy rok szkolny. 

3. Zadaniem Rady Rodziców w szczególności jest:  



a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań przedszkola, 

 

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także 

ustalenia zasad użytkowania tych funduszy, 

c) pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola, 

d) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, 

przedszkolu i w środowisku lokalnym, 

e) uczestniczenie w codziennym życiu przedszkola pomagając w realizacji zadań statutowych. 

 

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami rodziców innych przedszkoli, ustalając 

zasady i zakres współpracy. 

 

5. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Przedszkola o dokonanie oceny pracy 

nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty. 

 

6. W celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora przedszkola /zgodnie z odrębnymi 

przepisami/, typuje się 2 przedstawicieli rodziców z ogólnej liczby wszystkich rodziców, 

którzy wejdą w skład komisji konkursowej. Liczy się jeden głos z jednej rodziny. 

 

7. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania 

przez Dyrektora Przedszkola oceny dorobku zawodowego za staż . Rada Rodziców 

przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . 

Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania . Opinie powinny być wyrażone na 

piśmie. 

 

8. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

 

 

IV. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców 

1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców. 

2. Rada Rodziców powinna składać się  co najmniej jednego reprezentanta z każdej grupy, 

wybranych w tajnych wyborach  przez rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Przedstawiciele rad oddziałowych , tworzą Radę Rodziców Przedszkola. 

4.  Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Rady 

Rodziców na pierwszym posiedzeniu.  

5. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na 

zasadzie: 

- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady, 

- propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora. 

-  

6. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: 

- złożenia rezygnacji 

- odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców. 

 

 

 



V. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców 
1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z wpłat osób 

fizycznych, organizacji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady. 

2. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń 

czy wskazania celów przez osoby i organizacje wpłacające środki na rzecz Rady  

rodziców.   W takim  przypadku Zarząd nie może wydatkować środków na inne cele bez 

uzyskania zgody ofiarodawców. 

3. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na posiedzeniu. 

4. Rodzice wpłacają miesięcznie ustaloną składkę grupową. 

5. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy 

dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, 

imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, dofinansowanie konkursów o 

charakterze ogólnoprzedszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej. 

6.  Rada Rodziców upoważnia wychowawców grup   do dysponowania zebranymi składkami.  

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Kadencja Rady Rodziców  trwa 1 rok. 

2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady 

Rodziców w roku poprzednim. 

3. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta 

większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady w drodze uchwały. 

4. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. 

5. W zebraniu może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie 

inni członkowie Rady Pedagogicznej. 

6.      Członkowie Rady Rodziców wykonują   swoje funkcje  społecznie 

7. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: 

      Rada Rodziców 

przy  Przedszkolu Gminnym  

      w Charbrowie. 

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

Regulamin został uchwalony przez zebranie Rady Rodziców w dniu 17 września 2019r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


