
Rada 
Rodziców 



•Rada Rodziców jest 
jednym ze społecznych 
organów działających                 
w systemie oświaty  

(obok rady oświatowej,  rady szkoły lub placówki, samorządu 
uczniowskiego, organizacji lub stowarzyszeń , których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej) 



Rada Rodziców  

jest   

nieposiadającym osobowości 
prawnej 

organem szkoły,  

niezależnym od dyrektora szkoły  

i rady pedagogicznej.  

Reprezentuje on ogół rodziców 
uczniów danej szkoły. 



Akty prawne regulujące 
działalność Rady Rodziców 
• USTAWA  z dnia 7 września 1991 r. O 

SYSTEMIE OŚWIATY  -  § 53 i § 54; 

• USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. KARTA 
NAUCZYCIELA – art. 9c ust. 7; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół; 

• STATUT SZKOŁY lub PLACÓWKI 
 

 



Radę rodziców tworzy się  

na pierwszym zebraniu 
rodziców 

w każdym roku szkolnym.  

 

W wyborach do rady  

jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic. 
 



 
W skład rady rodziców wchodzą: 
 
• w szkołach - po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych (potocznie zwanych trójkami 
klasowymi), wybranych w tajnych wyborach 
przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału; 

• w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 
rodziców wychowanków danej placówki; 

• w szkołach artystycznych - co najmniej 7 
przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach 
przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 



• Rada rodziców uchwala regulamin swojej 
działalności, w którym określa w 
szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców 
w szkołach,  placówkach wychowawczych i szkołach 
artystycznych, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, w 
szkołach. 

 

• Rady rodziców mogą porozumiewać się ze 
sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  
 



Rada rodziców może 
występować do dyrektora  

i innych organów szkoły,  

organu prowadzącego szkołę 
oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach szkoły. 



Kompetencje stanowiące rady 
rodziców 
• uchwalanie w porozumieniu z radą 

pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 
rodziców; 

• uchwalanie regulaminu swojej działalności 

 



Kompetencje opiniodawcze rady rodziców 

• opiniowanie: 
a) programu i harmonogramu poprawy 

efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły lub placówki, 

b) projektu planu finansowego składanego 
przez dyrektora szkoły, 

c) projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno–wychowawczych, 

d) podjęcia i prowadzenia w szkole działalności 
przez stowarzyszenia i inne organizacje, 

e) oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
stażysty, kontraktowego i mianowanego za 
okres stażu; 



Kompetencje opiniodawcze rady rodziców 

•wnioskowanie do organu prowadzącego, 
wspólnie z radą pedagogiczną i 
samorządem uczniowskim, o nadanie 
imienia szkole; 

•wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela 

• delegowanie przedstawiciela  do komisji 
konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły. 



Kompetencje opiniodawcze rady rodziców 

•wnioskowanie o wprowadzenie lub 
zniesienie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego 
stroju 

• zgoda (na wniosek innych organów 
szkoły) na wprowadzenie obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły 
jednolitego stroju. 

• uzgodnienie  wzoru jednolitego stroju do 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły. 



Kompetencje opiniodawcze rady rodziców 

• opiniowanie  propozycji zajęć do realizacji 
podczas czwartej godziny wychowania 
fizycznego. 

• wybór przedstawiciela rady rodziców do 
zespołu rozpatrującego odwołanie 
nauczyciela od oceny pracy. 

• wprowadzenie dodatkowych zajęć 
edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

• opiniowanie listy przedmiotów 
realizowanych w zakresie rozszerzonym 



Kompetencje opiniodawcze rady rodziców 

•występowanie do dyrektora i innych 
organów szkoły lub placówki, organu 
prowadzącego, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny z wnioskami i 
opiniami we wszystkich sprawach 
szkoły lub placówki. 



•W celu wspierania działalności 
statutowej szkoły, rada rodziców 
może gromadzić fundusze z 
dobrowolnych składek rodziców 
oraz innych źródeł. 

•Zasady wydatkowania funduszy 
rady rodziców powinny zostać 
szczegółowo określone w 
Regulaminie rady rodziców. 



Fundusze Rady Rodziców 
• Podstawa prawna zbierania i wydatkowania funduszy Rady - Ustawa 

o systemie Oświaty, art. 54. „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…” 

• Regulamin powinien obowiązkowo zawierać jedynie zasady 
wydatkowania funduszy, jednak, aby finanse miały solidną podstawę 
funkcjonowania dobrze, aby wszystkie sprawy z nimi związane były 
jasno określone. Dotyczy to: 

 zasad zbierania funduszy 

 sprecyzowania jakie decyzje podejmuje cała Rada a jakie prezydium w jej 
imieniu  

 wydatkowania pieniędzy  

 prowadzenia księgowości 

 kontroli wydatkowania funduszy 

 



ZASADY ZBIERANIA 
FUNDUSZY 

• kto ustala wysokość 
propozycji składki 

• kto będzie zbierał 
pieniądze np., 
- zatrudniony kasjer.  
- skarbnicy klasowi  
- skarbnik Rady 

• gdzie są przechowywane 
pieniądze Rady np.: 
- konto w banku  
- kasa pancerna szkoły  
- inne 

SPRECYZOWANIE JAKIE DECYZJE 
PODEJMUJE CAŁA RADA A JAKIE 

PREZYDIUM W JEJ IMIENIU 

• kto będzie zarządzał 
finansami  

• kto uchwała preliminarz 

• zakres uprawnień do 
samodzielnego 
dysponowania środkami 
finansowymi przez 
prezydium Rady 
(uchwała) 



ZASADY WYDATKOWANIA 
PIENIĘDZY  

• na co będą wydawane 
pieniądze 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcia nie 
umieszczone w 
regulaminie podejmuje się 
w na drodze uchwały RR 
czyli przez głosowanie.  

ZASADY PROWADZENIA 
KSIĘGOWOŚCI                                          

I KONTROLI WYDATKOWANIA 
FUNDUSZY 

• jak będzie prowadzona 
księgowość np.: 
- zatrudnienie księgowego 
- biuro rachunkowe 
- zlecenie usługi 

• zasady powoływania 
komisji rewizyjnej 

• określenie częstotliwości i 
zakresu wymaganej 
kontroli 



Jacy rodzice najczęściej 
angażują się w życie szkoły?  
Wyniki  badań  przeprowadzonych w ramach  programu „ Rodzic 
Zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego 
dziecka” , zaprezentowane na konferencji „Aktywizacja rodziców w szkole i 
przedszkolu  – stan dzisiejszy i perspektywy”  
w Warszawie , 3 listopada 2011 r.  

 

• Wiek 30-40 lat,  

• Kobieta,  

• Wykształcona,  

• Z „ciekawym” zawodem lub z dużą ilością czasu wolnego,  

• Rodzic bezproblemowego dziecka,  



Organizacje, 
stowarzyszenia, 

fundacje  
pomocne  
w pracy  

rady rodziców 



"Rada Rodziców  
przy Ministrze Edukacji Narodowej" 

• Powołana  Zarządzeniem Nr 4 Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 10 marca 2011r. jako zespół 
opiniodawczo-doradczy. 

• Do zadań zespołu należy:  

1) przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat 
kierunków działań oraz zmian w obszarze współpracy szkoły z 
rodzicami; 

2) przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze współpracy szkoły z 
rodzicami; 

3) konsultowanie projektów opracowań i materiałów w obszarze 
współpracy szkoły z rodzicami. 



• W skład zespołu wchodzą: 

Podsekretarz Stanu w MEN odpowiedzialny za współpracę z 
organizacjami pozarządowymi (przewodniczący zespołu),  

członkowie  lub pracownicy :  Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Lipiny, Dębowce, Borki, Stowarzyszenia Rodziców „STU", 
Gdańskiego  Forum Rad Szkół i Rad Rodziców, Stowarzyszenia 
Kulturalno -Oświatowego "DLACZEGO NIE", Zielonogórskiej 
Fundacji Oświatowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Towarzystwa 
Szkolnego im. Mikołaja Reja, Społecznego  Towarzystwa 
Oświatowego, Polskiego Stowarzyszenia Rodziców, 
Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji„, Towarzystwa Rozwoju 
Inicjatyw Oświatowych, Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad 
Rodziców, Rady Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych 
nr 2 w Kraśniku, Stowarzyszenia Bielskie Forum Oświatowe. 

 



• Polskie Stowarzyszenie Rodziców jest ruchem społecznym powstałym z 
inicjatywy grupy rodziców (w tym również nauczycieli) w połowie 2001 
roku, początkowo jako Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rodziców.  
 

• Celem Stowarzyszenia jest praca dla dobra dzieci i młodzieży – poprzez 
wspieranie rodziców, nauczycieli i uczniów w ich działaniach 
edukacyjnych i wychowawczych oraz artystycznych, kulturalnych, 
sportowych   i rekreacyjnych , a w szczególności: 

 podnoszenie rangi edukacji i pozycji nauczyciela w 
społeczeństwie i państwie, 

 budowanie  społeczeństwa obywatelskiego, 
 demokratyzacja  szkół i wspólne wspieranie edukacyjnych 

inicjatyw rodzicielskich i uczniowskich, 
 zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym oraz 

agresji i przemocy w szkołach.  
 

• strona internetowa  stowrodzicow.eu 
 



Krajowe Porozumienie  
Rodziców i Rad Rodziców 
• Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców jest 

ogólnopolskim przedstawicielstwem rodziców skupiającym 
obecnie ponad trzysta organizacji i środowisk rodziców ze 
wszystkich rejonów Polski.  

• KPRiRR zawiązało się formalnie 1 marca 2001 roku w 
Katowicach.  

•  KPRiRR działa w oparciu o formułę apolitycznego ruchu 
obywatelskiego, na podstawie Deklaracji Organizacyjno-
Programowej.  

• Zasadniczym celem KPRiRR jest uspołecznienie i 
demokratyzacja oświaty publicznej.  

• Działalność KPRiRR koordynuje społecznie kilkuset lokalnych i 
regionalnych przedstawicieli. Krajowym koordynatorem ruchu 
jest Krzysztof Śnioszek, inicjator utworzenia KPRiRR. 



Fundacja „Rodzice Szkole” 
• Fundacja ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznienie i 

demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad 
Rodziców i innych organizacji rodzicielskich a w szczególności: 

1. wzmacnianie roli rodziców w kształtowaniu kultury dialogu i doskonaleniu sztuki 
przyjaznego dialogu; 

2. zachęcanie i inspirowanie rodziców do czerpania z bogactwa tradycji, kultury i historii; 
3. budowanie partnerskich relacji z uczniami i wzmacnianie pozycji i roli samorządów 

szkolnych;  
4. kształtowanie i promowanie szkoły jako kuźni cnót obywatelskich i wychowania 

patriotycznego dzieci i młodzieży;  
5. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;  
6. promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły jako centrum kulturalnego;  
7. rozwijanie międzynarodowych form współpracy pomiędzy rodzicami, uczniami i 

nauczycielami oraz ich reprezentacjami i wnoszenie do jednoczącej się Europy ważnego 
dorobku tradycji i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej;  

8. opracowanie metod i narzędzi do kształcenia ustawicznego rodziców i nauczycieli w 
zakresie prowadzenia dialogu społecznego;  

9. inspirowanie rodziców i nauczycieli do tworzenia własnych projektów edukacyjnych i 
wychowawczych, dotyczących zwłaszcza systemów oceniania;  

10. diagnozowanie sytuacji dotyczących oczekiwań rodziców i innych uczestników dialogu;  
11. wzbogacanie form i środków komunikowania się uczestników dialogu społecznego 



• Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez: 
1. prowadzenie działań edukacyjnych i legislacyjnych w zakresie 

praw rodziców i Rad Rodziców,  
2. inspirowanie rodziców i nauczycieli do działań samorządowych 

na rzecz środowiska uczniowskiego, 
3. współpracę z Radami Rodziców i innymi organizacjami, w tym 

rodzicielskimi, których cele są zbliżone do celu Fundacji, 
4. organizowanie lub prowadzenie badań, szkoleń, konferencji, 

seminariów, warsztatów i prezentacji oraz innych działań 
edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów,  

5. prowadzenie działalności wydawniczej,  
6. gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat działalności 

Rady Rodziców jako organu szkoły,  
7. podejmowanie inicjatyw zmierzających do zmiany przepisów 

prawnych dotyczących praw rodziców w szkole,  
8. udzielanie pomocy w powoływaniu nowych organizacji 

rodzicielskich,  
9.  zorganizowanie forum konsultacyjno-dyskusyjnego dla rodziców 

(forum internetowe, dyżury w siedzibie Fundacji),  
10. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową. 

• Strona internetowa – rodziceszkole.edu.pl 
 



Ciekawe 
strony 

internetowe 



rodzicewedukacji.pl 

Strona Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” - serwis 
internetowy dla rodziców zainteresowanych edukacją swoich 
dzieci 

• Artykuły i publikacje np. „Jak zaplanować pracę (ułożyć 
harmonogram pracy) rady rodziców – ciekawe propozycje 
różnych form działania; „Strona internetowa rady rodziców” – 
jak założyć, jakie informacje umieszczać, „Jak zaktywizować 
rodziców do pracy w szkole?”, „Jak rodzice mogą wpływać na 
zmiany w szkole?” 

• Zagadnienia prawne – pytania do prawnika, prawa dziecka, 
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców,  



rodzicewszkole.pl 

• Strona programu „Rodzice w szkole” Instytutu Inicjatyw 
Pozarządowych 

• Na stronie są dostępne przykładowe plany pracy rady 
rodziców, przykładowe regulaminy rady rodziców. 

• Publikacja - Grzegorz Całek, Anna Poraj „Rodzice w szkole, 
przedszkolu, na osiedlu” (do pobrania) 

• Możliwość zadania pytania  

 



sto.org.pl 

• strona Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

• Gospodarowanie funduszami rady rodziców- przykładowy 
fragment Regulaminu Rady Rodziców dotyczący finansów: 
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady; 

• Odpowiedzi na pytania dotyczące finansów Rady najczęściej 
zadawane przez członków Rad Rodziców uzyskane od 
prawnika zajmującego się prawem oświatowym; 



Przykładowe działania rad 
rodziców: 



• Rodzice zaprosili do szkoły zastępcę burmistrza ds. 
Społecznych w celu nawiązania przyjaznych relacji z władzami 
dzielnicy. Podczas spotkania uczniowie przedstawili wizję 
szkoły, jej problemy i potrzeby. Przy kawie i ciastku nawiązano 
bardzo bezpośredni i sympatyczny kontakt z burmistrzem. 
Szkoła uzyskała dodatkowe fundusze na najpilniejsze potrzeby. 

  
• Przewodnicząca Rady Rodziców z dobrym skutkiem 

interweniowała w Urzędzie Dzielnicy w sprawie wymiany 
wykładziny dywanowej na parkiet  

w sali gimnastycznej.  
To dowód na to, że rodzic,  
nie będący podwładnym burmistrza,  
może czasem więcej osiągnąć dla szkoły  
niż dyrektor placówki.  



• Wielkim sukcesem było 
zorganizowanie przez 
Radę Rodziców wspólnie 
z Samorządem 
Uczniowskim i 
Dyrektorem szkoły akcji 
"Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy". 
Uczniowie z pasją i 
zaangażowaniem 
poprowadzili całą 
imprezę. Dzięki licytacji i 
loterii fantowej zebrano 
dużą sumę pieniędzy, 
która została przekazana 
na fundusz orkiestry.  

 

• Zorganizowano konkurs 
"Zgrana Klasa". Kilka 
najlepszych klas 
otrzymało nagrody 
pieniężne. Radość była 
ogromna i postanowiono 
konkurs kontynuować.  



• Rada Rodziców nawiązała współpracę z Samorządem 
Uczniowskim i wspólnie zorganizowali konkurs "OSKARY" na 
najlepszych nauczycieli w 4 kategoriach.  

• Przykładem współpracy Rady Rodziców z uczniami jest 
przyznanie pieniędzy Samorządowi Uczniowskiemu na realizację 
ich pomysłów i inicjatyw.  

• W innej szkole Rada Rodziców wystąpiła do burmistrza z 
wnioskiem o przyznanie nagrody finansowej wyróżniającym się 
nauczycielom. Nagrody zostały przyznane!  

• Rada rodziców zorganizowała  w szkole akcję „Książka dla 
Polonii”. Zebrano ponad 300 książek: bajek, powieści, słowników 
i encyklopedii, które za pośrednictwem Caritas Polska zostały 
przekazane Polakom z Ukrainy. 

• Rada Rodziców podjęła działalność w celu wsparcia najuboższych 
uczniów szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, 
poprzez dofinansowanie ich wyjść do kina, teatru, wycieczek i 
zielonych szkół, na łączną kwotę 2.000,00 zł. ……………………………. 


