
Piaseczyńskie Porozumienie 
Rad Rodziców

Poradnik dla Rad Rodziców



Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny jest

samorządową jednostką organizacyjną, której zadaniem jest wykonywanie zadań

publicznych. Dyrektor zaś jest kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z

2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – za działalność szkoły (w tym za działalność wszystkich

struktur wewnętrznych szkoły) – odpowiada organ prowadzący (samorząd/burmistrz).



W ramach działalności szkoły funkcjonują organy szkoły. Należą do nich

Dyrektor Szkoły wraz z zapleczem administracyjnym, Rada Pedagogiczna, Samorząd

Uczniowski i Rada Rodziców.

Każdy z wymienionych organów ma swoje ustawowe zadania i każdy działała w ich

granicach. Jednak Przedstawiciele wszystkich wymienionych organów tworząc

środowisko szkolne współdziałają ze sobą na rzecz i w interesie Szkoły. Budują i

doskonalą możliwość edukacyjne dla uczniów oraz wpływają na ich warunki, kształt i

wychowanie.



Podstawą działania Rad Rodziców m. in. 

są:

Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2017 r., poz. 59, 

ze zm.)

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z2016 r., z1943 

ze zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1189) 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców przyjęta przez European

Parents Association w 1992 roku



Rada Rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców danej Szkoły.

Rada Oddziałowa/klasowa jest reprezentantem danej klasy.

W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani Przedstawiciele oddziałów/klas -

1. w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2. w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3. w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

Ustawa Prawo oświatowe określa główne zasady takiego procesu wyborczego,

– jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

– wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

zaś szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów określa regulamin Rady Rodziców

Wybory do rady rodziców



Ustawodawca wskazał Radę Rodziców jako podmiot uprawniony do uchwalenia regulaminu

swojej działalności, a w ustawie Prawo oświatowe wskazał jedynie, że regulamin powinien co

najmniej zawierać:

1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

2. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

3. tryb przeprowadzania wyborów, o których było powyżej.

Szczegółowy regulamin obszarów swojej dzielności określa sama Rada oraz przepisy prawa.

Uchwalony regulamin nie może być niezgodny z przepisami prawa powszechnie

obowiązującego. Nie należy również w regulaminie przepisywać przepisów aktów wyższego

rzędu. W regulaminie mogą być np. wpisane kto i kiedy zwołuje pierwsze posiedzenie rady

albo ustalone zasady i zakres współpracy z innymi radami rodziców – na którą to

ustawodawca daje pełne przyzwolenie.

Zasady działania rady rodziców



Zgodnie z Europejską Kartą Praw i Obowiązków Rodziców - Rodzice i ich stowarzyszenia 

mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi 

za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć 

demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te 

będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

Ustawa Prawo Oświatowe stanowi, że Rady Rodziców mają prawo występować do 

dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Pomimo, że wyrażone opinie i wnioski nie są wiążące albowiem mają charakter 

opiniotwórczy to im lepsza argumentacja tym większe szansa na ich uwzględnienie.

Kompetencje rady rodziców



Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego

szkoły lub placówki.

Uchwalając program oba podmioty muszę mieć wypracowane porozumienie, na które mają

czas 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

Sprzeciw jednej ze stron skutkuje samodzielnym ustaleniem programu przez dyrektora w

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną – a zatem do ostatecznego porozumienia

się w sprawie treści programów upoważnionych, właściwych podmiotów.

Uprawnienia Rady Rodziców



Zgodnie z wskazanym wyżej przepisami prawa Rada ma prawo do opiniowania

niektórych, podstawowych dokumentów szkoły:

1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

lub placówki,

2. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

3. kalendarza szkolnego.



Do kompetencji Rady należy również:

1. wyrażanie opinii rady rodziców, w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego

2. prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji

konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,

3. prawo do wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub

placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację,

4. prawo do złożenia wniosku o jednolity strój, ustalenie jego wzoru i zasad noszenia,

5. prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia

szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół

szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację

obrazu (monitoring),

6. prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,

7. prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu.



Rada Szkoły lub Placówki

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i

placówek.

Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej

inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku szkół ponadpodstawowych

także na wniosek samorządu uczniowskiego.

Rada szkoły lub placówki są wewnętrznymi organami szkoły i przejmują enumeratywnie

wymienioną część zdań Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu

Uczniowskiego.

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.



Rada Szkoły

1. uchwala statut szkoły lub placówki,

2. opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,

3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z 

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu 

charakter wiążący,

4. opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz 

inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki,

5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami 

do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do 

wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których 

mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-7 ustawy prawo oświatowe.



W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, w równej liczbie:

1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

2. rodzice wybrani przez ogół rodziców,

3. uczniowie wybrani przez ogół uczniów.

W skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą uczniowie przedszkoli,

uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, z wyłączeniem szkół dla

dorosłych, a także uczniowie szkół specjalnych i placówek dla dzieci i

młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

znacznym lub głębokim oraz uczniowie szkół i placówek określonych w

przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 8.

3. W szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży udział uczniów klasy V i VI

w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.



Skład i tryb wyboru Rady Szkoły

Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób.

Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki.

Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż

wymienione w ustawie.

Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata.

Statut szkoły lub placówki może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu

rady.

Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera

przewodniczącego.



W regulaminie mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą

udziału przedstawiciele uczniów.

W posiedzeniach Rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym,

dyrektor szkoły lub placówki.

Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane przez

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

Posiedzenia Rady są protokołowane.

Rady szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres

współpracy.



W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub 

placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin Rady 

Szkoły.

Sprawy Finansowe Rady Szkoły



Finanse Rady 
Rodziców



Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe rada rodziców, w celu

wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin

Rady. Fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku

bankowym Rady Rodziców.

Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne

upoważnienie udzielone przez radę rodziców.



Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym

rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego

rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku

są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone

przez radę rodziców.



Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o:

a) dobrowolne składki:

Rada rodziców nie może w żadnym przypadku ustalać

jakichkolwiek obligatoryjnych opłat, ani dla rodziców, ani

innych osób (podmiotów) działających wokół szkoły. Może

natomiast podejmować wszelkie działania zachęcające do

wpłat. Ważne znaczenie w takiej sytuacji ma wskazanie celu i

argumentowanie zasadności jego realizacji.



b) inne źródła. 

Ustawa nie definiuje bliżej tego zapisu. Przyjmuje się, że

mogą to być wszelkie inicjatywy podejmowane przez rodziców

wokół szkoły jak np. kiermasze, aukcje, sprzedaż

wytworzonych produktów przez rodziców, darowizny dla

szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp.



Na co można przeznaczyć zgromadzone środki finansowe ?

Ustawa wskazuje, iż jedynym celem, na jaki można wydatkować

zebrane środki finansowe jest „wspieranie działalności

statutowej”. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań

szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zajmującej się

kształceniem i wychowaniem.



Nie może być tu mowy o wydatkach zapewniających bieżącą

organizację pracy szkoły. Ustawodawca bowiem precyzyjnie

rozstrzyga o podmiotach wykonujących to odrębne zadanie.

Zgodnie z art. 10 ustawy prawo oświatowe za bieżącą

działalność szkoły odpowiada – organ prowadzący szkołę.

Nie jest zatem dopuszczalna prawem sytuacja, w której środki

rady rodziców są przeznaczane na elementarne potrzeby

uczniów – ławki, szafki itp.



Środki gromadzone w ramach rady rodziców tworzą jeden

fundusz. Środki te nie mogą być w żadnym przypadku

utożsamiane wydatkowo z konkretnym wpłacającym.



Poprawne wydatkowanie środków gromadzonych w ramach

działalności rady rodziców to wszelkie wydatki związane z

kształceniem i wychowaniem, np.:

a) wycieczki szkolne (środki z funduszu mogą być w tym 

wypadku przeznaczone na jej dofinansowanie. Dopłata może 

być przeznaczona np. dla dzieci, których rodzice nie są w 

stanie samodzielnie sfinansować wycieczki. Nie jest możliwe 

uzależnienie dopłaty od wcześniejszych wpłat na radę 

rodziców; 

b) nagrody dla uczniów;

c) imprezy szkolne;

d) ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe 

środki dydaktyczne.



Preliminarz budżetowy 

O ile ogólne zasady gospodarowania funduszami rady rodziców

określa jej regulamin, to szczegółowo reguluje je preliminarz,

uwzględniający spodziewane wpływy i zaplanowane wydatki.

Preliminarz na dany rok szkolny powinien odnosić się do

sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców oraz do

wniosków i zaleceń komisji rewizyjnej.



Przed przystąpieniem do jego konstruowania, należy wyznaczyć

kierunki działania, wychodząc od zewidencjonowania

problemów, które rodzice wspólnie uznają za ważne dla szkoły.

Często są to: trudna sytuacja materialna wielu uczniów, mała

ilość zajęć pozalekcyjnych, niski poziom wpłat składek.

Zidentyfikowanie problemów, będzie bardzo pomocne do

wytyczenia celów i zadań na nowy rok szkolny. Ważne jest, aby

były to cele realne, konkretne i mierzalne, zaś ich realizacja

określona w czasie. Muszą też uzyskać akceptację ogółu

rodziców.



Ponieważ wpływy i wydatki muszą być zbilansowane, należy 

bardzo ostrożnie, ze względu na trudność określenia wysokości 

wpłat z dobrowolnych składek, planować wysokość przychodów. 

Przystępując do szacowania wielkości wpłat rodziców, warto 

przeanalizować poziom i tendencję wpłat z poprzednich kilku 

lat oraz ewentualnie zmieniającą się liczbę uczniów.



Uchwalony przez radę rodziców preliminarz budżetowy

powinien być zaprezentowany wszystkim rodzicom.

Jeśli rada rodziców, kończąc kadencję, ma na swoim rachunku

niewykorzystane środki finansowe powinna je, w drodze

uchwały, przekazać nowej radzie rodziców.



Dla zwiększenia przejrzystości gospodarowania funduszami, rada rodziców na pierwszym

zebraniu wybiera, spośród swoich członków, komisję rewizyjną.

Komisja rewizyjna troszczy się o prawidłowe gospodarowanie finansami rady rodziców pod

względem legalności, celowości, rzeczowości i gospodarności. Przynajmniej raz w roku

kontroluje w tym zakresie działalność finansową prezydium rady rodziców oraz przedstawia

informacje i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli całej radzie rodziców. Na

ostatnim spotkaniu rady rodziców, podsumowującym całoroczną działalność, powinno

zostać przedstawione roczne sprawozdanie z wykonania preliminarza, które rada rodziców,

po zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną, zatwierdza w formie uchwały.
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