
 

                                      REGULAMIN  RADY  RODZICÓW  

                         PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  W  DOBRONIU 

 

 

Podstawa prawna : 

1. Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 (Dz. U z dnia 9 maja 

2007, Nr 80) 

2. Statut Publicznego Przedszkola w Dobroniu. 

 

 

 

I. Nazwa reprezentacji rodziców: 

 

1. Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przyjmuje nazwę Rady 

Rodziców Publicznego Przedszkola w Dobroniu. 

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców: 

 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola. 

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagana i realizacji celów i zadań 

statutowych przedszkola, 

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalanie 

zasad użytkowania tych funduszy, 

- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość 

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

dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka. 

 

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców: 

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców 

grupy. 

2. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie „grupową radę rodziców” składającą się z 

czterech osób. 

3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców 

przedszkola.  

4. W przypadku liczby uruchomionych oddziałów w przedszkolu mniejszej niż wymagana do 

powołania co najmniej 3-osobowego prezydium,  dopuszcza się wejście do Rady Rodziców 

przedszkola całych „grupowych rad rodziców”.  

5. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium /zarząd/ jako 

wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców. 

6. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się z co najmniej 3 członków, tak, by można 

było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego 

ukonstytuowania się na swym pierwszym posiedzeniu. 

7. Prezydium Rady Rodziców - spośród członków Rady - może tworzyć komisje i zespoły 

robocze dla wykonania określonych zadań. 

8. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu. 

9. Kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do dnia 30 września następnego roku. 

 



IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców: 

 

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

regulaminowego składu. 

2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców. 

 

V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców 

odbywa się zgodnie z następującą procedurą : 
 

A. Zasady ogólne : 

 

1. Wyboru przedstawicieli do grupowej Rady Rodziców przedszkola oraz przedstawicieli do 

Rady Rodziców przedszkola przeprowadza się spośród rodziców dzieci danej grupy / oddziału 

w głosowaniu tajnym. 

2. Jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

3. Każdy rodzic reprezentujący dziecko ma prawo do głosowania. 
 

B. Liczba kandydatów, system wyborczy : 
 

1. Przedstawiciel grupowej / oddziałowej Rady do Rady Rodziców przedszkola wybierany jest 

bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów. 

2. Wybiera się jednego przedstawiciela Rady oddziałowej do Rady Rodziców przedszkola. 

3. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.  

4. Wybory przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna. 

5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych 

osób zwykłą większością głosów. 

6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji. 

7. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem do grupowej Rady Rodziców i 

przedszkolnej Rady. 

8. Dla umożliwienia powołania co najmniej 3-osobowego prezydium Rady Rodziców 

przedszkola, oddziałowe Rady ze swojego grona wyznaczają po jednym przedstawicielu, który 

wchodzi dodatkowo w skład przedszkolnej Rady Rodziców. 
 

C. Zgłaszanie kandydatów : 
 

1. Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie. 

2. Każdy rodzic reprezentujący dziecko ma prawo zgłosić kandydata. 

3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach. 
 

D. Sposób głosowania i warunki ważności głosu : 
 

1. Wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska  

tylko jednego kandydata. 

2. Ze względu na wejście do przedszkolnej Rady Rodziców  wszystkich członków Rady 

oddziałowej  wyborca stawia znak „x”  w kratce z lewej strony przy nazwiskach 4 kandydatów.  

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w 

kratce po lewej stronie obok nazwiska żadnego kandydata lub w kratce po lewej stronie przy 

nazwiskach więcej niż 4 kandydatów.  

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie 

dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu. 

4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do zapieczętowanej urny. 
 

E. Karty do głosowania : 
 

1. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką przedszkola. 

2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury. 



F. Ustalenie wyników wyborów : 
 

1. Komisja Skrutacyjna ustala wynik głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory. 

2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i 

organu nadzorującego przedszkole. 

3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach. 

4. Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik 2 do procedury. 

5. Protokół z wynikami podany zostaje do wiadomości zebranych po zakończeniu prac komisji. 

6. Jeden egzemplarz protokołu z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców, 

drugi egzemplarz dyrektorowi przedszkola. 

 

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców: 

 

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 

2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 członków Rady 

Rodziców lub dyrektora przedszkola. 

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców. 

4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, 

Rady Rodziców lub wychowawcy. 

5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 

Rady Rodziców: 

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,  

- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym, 

- informacja dyrektora przedszkola o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, 

- plenarna dyskusja programowa, 

- wolne głosy i wnioski, 

- wybory nowych organów Rady Rodziców. 

 

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców: 

 

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł: 

- ze składek rodziców, 

- z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji, 

- innych. 

2. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.  

3. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane 

zgodnie z życzeniem wpłacających.  W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania 

stosuje się zasady pkt. 4 i 5.  

4. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności 

przedszkola. 

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych 

źródeł na następujące cele: 

- dofinansowanie imprez i zabaw, 

- sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych, 

- zakup środków dydaktycznych, 

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, 

- inne uzasadnione cele. 

6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza 

skarbnika. 

7. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu 

przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.  

 



 

8. Jeżeli prowadzenie konta okazuje się finansowo nieopłacalne prezydium upoważnia 

pisemnie osoby odpowiedzialne za przechowywanie pozyskiwanych środków.  

9. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do 

dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców 

9. Prezydium może upoważnić  dyrektora przedszkola  do dysponowania tzw. „pogotowiem 

kasowym” ze wskazaniem wysokości środków pieniężnych przekazanych do dyspozycji, z 

których wydatkowania rozlicza się przed prezydium Rady Rodziców. 

10. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  zatwierdzony uchwałą RR z dnia  .......................................... 

 

i  przyjęty  do  stosowania  od   ................................................................. 

 

 

 

 

 

 
.................................................................................... 

                                                                                /podpis  przewodniczącego Rady Rodziców /  
 

 

 

 

 

 

..................................................................................... 

                                                                                      / podpis dyrektora  przedszkola / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobroń, ...................09.2007 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik  1 
 

 

 

WZÓR   
 

KARTA  DO  GŁOSOWANIA  
 

 

 

 

 

1.    □    .................................................................................................... 

 

2.    □    .................................................................................................... 

 

3.    □    .................................................................................................... 

 

4.    □    .................................................................................................... 

 

5.    □    .................................................................................................... 

 

...      □    .................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik  2 

 

WZÓR   

PROTOKÓŁ  KOMISJI  SKRUTACYJNEJ 

WYBORY PRZEDSTAWICIELA GRUPY DO RADY RODZICÓW 
 

Komisja skrutacyjna dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Rodziców  
w składzie :  

1. p. ................................................................ 
 

2. p. ................................................................ 
 
3. p. ................................................................ 

 
stwierdza, że w wyborach na przedstawiciela grupy do Rady Rodziców wzięło  
 

udział ............. uprawnionych osób. 
 

Głosów ważnych oddano ................ . 
 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów : 

 
1. p. ................................................................. - ............ głosów 

 
2. p. ................................................................. - ............ głosów 
 

3. p. ................................................................. - ............ głosów 
 
4. p. ................................................................. - ............ głosów 

 
5. p. ................................................................. - ............ głosów 

 
6. p. ................................................................. - ............ głosów 
zgodnie z procedurą wyborów Komisja stwierdza, że członkiem Rady Rodziców 

został(a) : p. .................................................................................................. . 
 

WARIANT : Jednocześnie konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych 
wyborów pomiędzy kandydatami : 
 

1. p. ........................................................................ 
2. p. ........................................................................ 
3. p. ........................................................................ 

podpisy członków Komisji : 

...................................................... 

...................................................... 

..................................................... 

 

 

Dobroń, dn. ....................... 

 

 


