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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2017/2018 z dnia 17 października 2017 r.  

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRZEDSZKOLA NR 420 „NASZA BAJKA” W WARSZAWIE 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Rada Rodziców jest społeczną, niezależną i samorządną reprezentacją wszystkich rodziców i 

prawnych opiekunów dzieci Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka w Warszawie. 

2. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 949), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz postanowień Statutu Przedszkola i niniejszego 

Regulaminu. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka”                             

w Warszawie. 

b) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189). 

c) Oddziale – należy przez to rozumieć dzieci jednego oddziału Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” 

w Warszawie. 

d) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców. 

e) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców. 

f) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie. 

g) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie. 

h) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć organ wybierany przez Rodziców 

poszczególnych Oddziałów Przedszkola. 

i) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 420 

„Nasza Bajka” w Warszawie. 

j) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 420 

„Nasza Bajka w Warszawie. 

k) Rodzicach – należy przez to rozumieć Rodziców i/lub prawnych opiekunów dzieci 

uczęszczających do Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie. 
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l) Społeczności Przedszkola – należy przez to rozumieć Rodziców, dzieci, Dyrektora, Radę 

Pedagogiczną Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie.  

m) Statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w Warszawie. 

n) Uchwale – należy przez to rozumieć decyzję podejmowaną przez Radę w sposób i na 

zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

o) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 59 i poz. 949). 

Rozdział I 

Cele i zadania Rady Rodziców 

§2 

1. Rada reprezentuje Rodziców w zakresie swoich kompetencji ustawowych i zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

2. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów Rodziców i dzieci Przedszkola 

poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola oraz wspieranie Dyrektora i Rady 

Pedagogicznej w pracy na rzecz dobra dzieci.  

3. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) pobudzania aktywności Społeczności Przedszkolnej i organizowanie różnorodnych form 

działalności na rzecz rozwoju Przedszkola; 

b) zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Przedszkola poprzez wyrażenie i 

przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Przedszkola, organowi prowadzącemu i 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny -  stanowisk i opinii w sprawach związanych 

z działalnością Przedszkola; 

c) formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami Ustawy, Karty Nauczyciela, 

Konstytucji Rzeczypospolitej, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Statutu; 

d) współpracę z Dyrektorem i Radę Pedagogiczną; 

e) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Przedszkola; 

f) organizowanie współpracy z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną, w celu podniesienia jakości 

pracy Przedszkola. 

Rozdział II 

Zasady wyboru Rad Oddziałowych 

§3 

1. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym 

roku szkolnym, nie później niż do końca września każdego roku. 

2. Termin pierwszego zebrania Rodziców w Oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor 

z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust.1 powyżej. 

3. Rada Oddziałowa składa się z co najmniej dwóch Rodziców dzieci danego Oddziału.                              

O liczebności Rady Oddziałowej decydują Rodzice danego Oddziału.  

4. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie co najmniej przewodniczącego i skarbnika.  

5. Do udziału w wyborach uprawnieni są Rodzice dzieci danego Oddziału. 
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6. W wyborach do Rad Oddziałowych, jedno dziecko reprezentowane jest przez jednego Rodzica. 

7. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

8. W przypadku zgłoszenia się osób chętnych do pracy w Radzie Oddziałowej przy akceptacji 

ogółu Rodziców danego Oddziału, dopuszcza się wybór Rodziców do Rady Oddziałowej bez 

głosowania.  

9. Wybory do Rad Oddziałowych na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym 

przeprowadza wychowawca Oddziału. 

10. Podczas wyborów do Rady Oddziałowej wychowawca Oddziału: 

a) powołuje komisję skrutacyjną (minimum 2 osoby); 

b) przyjmuje zgłoszenia kandydatur; 

c) nadzoruje przebieg głosowania; 

d) podaje wyniki głosowania. 

11. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

a) przygotowanie kart do głosowania (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego 

Regulaminu); 

b) przeprowadzenie głosowania; 

c) policzenie głosów i przekazania wyników głosowania wychowawcy Oddziału. 

12. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej.  

13. Zgłoszenia kandydatów do Rady Oddziałowej mogą dokonywać jedynie Rodzice, którzy przybyli 

na zebranie. 

14. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  

15. Wybory do Rad Oddziałowych odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

zgłoszonych przez Rodziców. 

16. Głosowanie odbywa się na przygotowanych przez komisję skrutacyjną kartach do głosowania. 

17. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

kandydatów. 

18. Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego lub dwóch lub maksymalnie 

trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

19. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania Rodzic wskazał znakiem „X” jedną, 

dwie lub maksymalnie trzy osoby, na które głosuje.  

20. Za wybranych do Rad Oddziałowych uważa się co najmniej dwóch pierwszych kandydatów, 

którzy uzyskali największą liczbę głosów.   

21. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną 

turę głosowania z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 16 – ust. 20 powyżej.  

22. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona co najmniej 

przewodniczącego i skarbnika. 

23. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się 

wybory uzupełniające w tym Oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 10 – ust.  

21 powyżej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu Rady 

Oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.  
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24. W sprawach związanych z procedurą wyborczą, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminie rozstrzyga zebranie Rodziców każdego Oddziału. 

25. Przewodniczący Rady Oddziałowej staje się automatycznie członkiem Rady Rodziców 

Przedszkola, jeżeli zebranie Rodziców Oddziału nie postanowi inaczej.  

26. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Rady Oddziałowej może przekazać swoje prawo 

do głosowania w Radzie innemu Członkowi Rady Oddziałowej lub innemu Członkowi Rady lub 

innemu Rodzicowi ze swojego Oddziału w każdym czasie na podstawie wniosku przekazanego 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do Prezydium lub ustnie do protokołu podczas 

zebrania Rady Rodziców. Wniosek, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do protokołu lub 

uchwały.  

Rozdział III 

Zadania Rad Oddziałowych 

§4 

1. Rada Oddziałowa współdziała z Prezydium w celu wykonywania zadań i ustaleń 

podejmowanych przez Radę Rodziców Przedszkola.  

2. Rada Oddziałowa współdziała ze wszystkimi Rodzicami i włącza ich do realizacji swoich zadań. 

3. Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą Oddziału, z wnioskami 

do Dyrektora, nauczycieli oraz Rady w sprawach istotnych dla dzieci tego Oddziału. 

4. Rada Oddziałowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy, zebrania 

Rodziców. 

5. Zebrania Rodziców danego Oddziału organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku szkolnym. 

6. Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności: 

a) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą Oddziału; 

b) reprezentuje Rodziców dzieci swojego Oddziału w Radzie Rodziców na zasadach 

wynikających z niniejszego Regulaminu; 

c) zobowiązany jest do uczestniczenia w zebraniach Rady; 

d) zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Rodzicom swojego Oddziału informacji z 

zebrań Rady; 

e) udostępnia Rodzicom swojego Oddziału adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu 

pozwalający na sprawny i bezpośredni kontakt; 

f) reprezentuje Rodziców dzieci swojego Oddziału wobec innych podmiotów; 

g) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej; 

h) monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców. 

Rozdział IV 

Zasady wyboru Rady oraz struktura jej organów wewnętrznych 

§5 

Wybory do Rady 

1. Podstawą powołania Rady są przeprowadzone wybory do wszystkich Rad Oddziałowych. 

2. Kadencja Rady trwa jeden rok. 
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3. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych (Przewodniczący Rad 

Oddziałowych), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. W uzasadnionych przypadkach (na przykład: w przypadku braku zgłoszenia kandydatów do 

Prezydium) w skład Rady mogą wejść również Rodzice niebędący przedstawicielami Rad 

Oddziałowych, którzy zgłosili swoją chęć do pracy w Prezydium i zostali wybrani w głosowaniu, 

o którym mowa w ust. 9 lit. a) poniżej.   

5. Ustępujące Prezydium działa do chwili wyboru nowego. 

6. Termin pierwszego zebrania Rady w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor w porozumieniu z 

dotychczasowym przewodniczącym z uwzględnieniem terminów, o których mowa w §3 ust.1 i 

ust. 2 powyżej. 

7. Pierwsze zebranie Rady w danym roku szkolnym zwołuje i prowadzi dotychczasowy 

przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium poprzedniej kadencji. 

8. Protokół z pierwszego zebrania Rady w danym roku szkolnym sporządza dotychczasowy 

sekretarz, a w razie jego nieobecności inny członek Rady wybrany zwykłą większością głosów. 

9. Rada, na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym wybiera w wyborach tajnych przy 

obecności, co najmniej połowy liczby członków: 

a) Prezydium składające się z co najmniej 4 osób, tj. Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. 

b) Komisję Rewizyjną składającą się z co najmniej 2 osób, które nie wchodzą w skład innych 

organów Rady. Wybór następuję zwykłą większością głosów. Wskazane jest, aby 

przynajmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej posiadał wiedzę i  doświadczenie, w 

kwestiach związanych z przepisami prawa finansowego i rachunkowości. 

10. Podczas wyborów do Prezydium dotychczasowy Przewodniczący: 

a) powołuje komisję skrutacyjną (minimum 2 osoby); 

b) przyjmuje zgłoszenia kandydatur; 

c) nadzoruje przebieg głosowania; 

d) podaje wyniki głosowania. 

11. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

a) przygotowanie kart do głosowania (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego 

Regulaminu); 

d) przeprowadzenie głosowania; 

e) policzenie głosów i przekazania wyników głosowania dotychczasowemu 

przewodniczącemu. 

12. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Prezydium.  

13. Zgłoszenia kandydatów do Prezydium mogą dokonywać jedynie przedstawiciele Rad 

Oddziałowych, którzy przybyli na zebranie lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

Rodzic, który przybył na zebranie i zgłosił swoją chęć do pracy w Prezydium. 

14. Kandydat do Prezydium musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  

15. Wybory do Prezydium odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez 

Rodziców. 
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16. Głosowanie odbywa się na przygotowanych przez komisję skrutacyjną kartach do głosowania. 

17. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

kandydatów. 

18. Przedstawiciel Rady Oddziałowej, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego lub 

dwóch lub trzech lub maksymalnie czterech nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

19. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania przedstawiciel Rady Oddziałowej 

wskazał znakiem „X” jedną lub dwie lub trzy lub maksymalnie cztery osoby, na które głosuje.  

20. Za wybranych do Prezydium uważa się co najmniej czterech pierwszych kandydatów, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów.   

21. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną 

turę głosowania z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 16 – ust. 19 powyżej.  

22. Wybrani członkowie Prezydium wyłaniają ze swojego grona co najmniej przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

23. Wybrany przewodniczący Rady prowadzi dalszą część zebrania. 

24. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne zespoły zadaniowe Rady wg 

potrzeb i własnego uznania. W ramach wspomnianych wyżej zespołów zadaniowych mogą 

działać wszyscy Rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola. 

25. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie lub odwołania członka Prezydium lub całego 

Prezydium, Rada niezwłocznie dokonuje wyboru uzupełniającego do składu Prezydium na 

zwolnione miejsce lub odpowiednio wybiera nowe Prezydium w trybie przewidzianym w ust. 8 

– ust. 18 powyżej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.  

26. Odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium może nastąpić na wniosek co najmniej 3 

członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków Rady. 

27. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku: 

a) śmierci członka Rady; 

b) ukończenia Przedszkola przez dziecko członka Rady, przy czym kończy się ono z dniem 

31 sierpnia roku, w którym dziecko zakończyło Przedszkole; 

c) w związku z przeniesieniem dziecka członka Rady do innego przedszkola, z końcem 

miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,  

d) rezygnacji z członkostwa w Radzie Oddziałowej, z chwilą dokonania wyboru 

uzupełniającego nowego członka Rady Oddziałowej. 

Rozdział V 

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców 

§6 

Kompetencje Rady 

1. Kompetencje Rady określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 

szczególności Ustawa, Karta Nauczyciela i akty wykonawcze do tych ustaw. 

2. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 
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a) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Przedszkola do Dyrektora oraz 

pozostałych organów Przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem; 

b) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach przewidzianych przepisami prawa, w tym w 

szczególności w Ustawie, Karcie Nauczyciela i aktach wykonawczych do tych ustaw; 

c) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela Przedszkola; 

d) udział w komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący, w celu wyłonienia 

kandydata na Dyrektora Przedszkola; 

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

f) uchwalenie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian; 

g) powoływanie zespołów zadaniowych Rady; 

h) opiniowanie możliwości podjęcia w Przedszkolu działalności przez stowarzyszeniu lub inne 

organizacje; 

i) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Przedszkola; 

j) porozumiewanie się z radami innych przedszkoli i placówek, w szczególności lokalnych, 

ustalając zasady i zakres współpracy; 

k) wykonywanie innych zadań przewidzianych przez niniejszy Regulamin, przepisy Ustawy i 

Karty Nauczyciela; 

l) wybór i rekomendację ubezpieczyciela dla dzieci Przedszkola w danym roku szkolnym. 

§7 

Prawa i obowiązki Członka Rady 

1. Członkowie Rady i wszystkich jej organów wykonują swoją pracę społecznie.  

2. Członek Rady ma prawo do: 

a) czynnego udziału w zebraniach Rady; 

b) składania wniosków i projektów uchwał; 

c) udziału w pracach stałych lub doraźnych zespołów zadaniowych powołanych przez 

Prezydium. 

2. Członek Rady zobowiązany jest do: 

a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady; 

b) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro 

osobiste dzieci lub ich Rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

c) realizacji i przestrzegania przyjętych uchwał i postanowień Rady. 

3. Nieobecny członek Rady na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i 

uchwałami przyjętymi na zebraniu. 

§8 

Prezydium Rady 

1. Prezydium stanowi organ wykonawczy Rady. 

2. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady w okresie między zebraniami. 

3. Do zadań Prezydium należy w szczególności: 

a) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami; 
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b) koordynowanie działalności Rad Oddziałowych; 

c) realizacja preliminarza Rady; 

d) zatrudnienie osób (zlecenie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady; 

e) nadzór nad pracami zespołów zadaniowych Rady; 

f) decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej Rady; 

g) składanie pisemnego sprawozdania ogółowi Rodziców ze swoje działalności wraz z 

informacją Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli jej działalności. 

4. Prezydium reprezentuje Radę i Rodziców wobec Dyrektora, innych organów Przedszkola i na 

zewnątrz. 

§9 

Przewodniczący Rady 

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący Rady, a  w razie jego nieobecności 

wiceprzewodniczący. 

2. Zadaniem przewodniczącego jest kierowaniem całokształtem prac Rady, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Rady na zewnątrz; 

b) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium; 

c) podpisywanie uchwał Rady; 

d) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców; 

e) informowanie Rady o stopniu realizacji podjętych uchwał; 

f) opracowanie projektu planu działalności z planem finansowym na dany rok szkolny; 

g) dokonywanie podziału zadań i obowiązków Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków 

Prezydium; 

h) przedstawienie opinii i postulatów Rady – Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej; 

i) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzenia kontroli. 

§10 

Sekretarz Rady 

1. Zadaniem sekretarza Rady jest: 

a) opracowywanie harmonogramu prac i zebrań Rady oraz kierowanie ich realizacją; 

b) organizowanie prac i zebrań Prezydium; 

c) nadzorowanie terminowości prac, prowadzenie korespondencji i dokumentacji zebrań 

(protokołów i uchwał) oraz jej przechowywanie. 

§11 

Skarbnik Rady 

1. Zadaniem skarbnika Rady jest: 

a) prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w szczególności 

wypełnianie obowiązków określonych w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu oraz w  

przepisach prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości; 

b) monitorowanie wpłat składki na Radę i przekazywanie informacji o dokonanych wpłatach 

lub ich braku co najmniej raz w miesiącu do przewodniczących Rad Oddziałowych oraz 

przewodniczącego Rady. 
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§12 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością organów Rady, osób 

i podmiotów zatrudnionych przez Radę. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod 

względem zgodności z preliminarzem i obowiązującymi przepisami prawa; 

b) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady; 

c) wykonywanie innych zadań kontrolnych powierzonych przez Radę; 

d) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli. 

3. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej jest udostępniane dla wszystkich Rodziców poprzez 

upublicznienie jego treści na stronie internetowej Przedszkola. 

Rozdział VI 

Zebrania Rady 

§13 

1. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym. 

2. Termin pierwszego zebrania Rady w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor w porozumieniu z 

dotychczasowym przewodniczącym z uwzględnieniem terminów, o których mowa w §3 ust.1 i 

ust. 2 powyżej. 

3. Zebrania Rady, z zastrzeżeniem §5 ust. 7 powyżej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy 

lub na wniosek ¼ członków Rady lub na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.  

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w 

sposób ustalony z członkami Rady, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zebrania, 

poprzez powiadomieniem mailem i/lub telefonicznie.  

5. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane nadzwyczajne zebranie Rady po 

zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania poprzez 

powiadomienie mailem i/lub telefonicznie. 

6. Zebranie prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium.  

7. W zebraniach Rady oraz kolegialnych organów wewnętrznych Rady mogą brać udział:  

a) wszyscy członkowie Rad Oddziałowych z głosem doradczym, 

b) Rodzice w charakterze obserwatora,  

c) Dyrektor z głosem doradczym; 

d) osoby zapraszane przez przewodniczącego Rady lub na wniosek Rady z głosem 

doradczym. 

8. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, nie biorą udziału w głosowaniu. 

Rozdział VII 

Tryb podejmowania uchwał 

§14 

Kworum i ogólne zasady głosowania  

1. Wnioski Rady podejmowane są w drodze uchwał.  
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2. Uchwały Rady podejmowanie są zwykłą większością głosów.  

3. Kworum wymagane do podjęcia uchwał Rady wynosi: 

a) W przypadku wyboru Prezydium na pierwszym zebraniu Rady, przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Prezydium lub wyboru nowego Prezydium - co najmniej połowa 

członków Rady. 

Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, kworum oznacza obecność członków 

Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ pełnego składu.  

b) W przypadku zwołania zebrania Rady na wniosek członków Rady – co najmniej ¼ członków 

Rady. 

Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą lub parzystą, kworum oznacza wniosek 

zgłoszony przez taką liczbę członków Rady, która jest równa przynajmniej pierwszej liczbie 

całkowitej po ¼ pełnego składu. 

c) W przypadku odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium, co najmniej ¾ członków 

Rady.  

Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą lub parzystą, kworum oznacza obecność 

członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po ¾ pełnego składu. 

d) W pozostałych przypadkach, co najmniej 30% członków Rady. 

Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą lub parzystą, kworum oznacza obecność 

członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 30% pełnego składu.  

4. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co 

najmniej głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”. 

5. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.  

6. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor może 

zawiesić ich wykonanie.  

§15 

Sposób głosowania  

1. Prawo do głosowania w Radzie Rodziców posiada każdy Przewodniczący Rady Oddziałowej z 

zastrzeżeniem §3 ust. 28, jak również członkowie Prezydium, o których mowa w §5 ust. 4 

Regulaminu. 

2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu 

jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.  

4. W uzasadnionych przypadkach, Rada może podejmować uchwały w głosowaniu 

przeprowadzanych drogą elektroniczną. 

5. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady.  

6. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. 

7. W głosowaniu tajnym,  o którym mowa w ust. 3 powyżej, członkowie Rady głosują kartami do 

głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady. 

8. Głosowanie tajne przeprowadza co najmniej dwuosobowa komisja skrutacyjna, wybrana 

spośród członków Rady. 
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9. Głosowanie drogą elektroniczną zarządza przewodniczący Rady zawiadamiając o tym 

niezwłocznie członków Rady i podając uzasadnienie konieczności przeprowadzenia głosowania 

drogą elektroniczną. 

10. W głosowaniu drogą elektroniczną członkowie Rady głosują poprzez przekazanie swojej decyzji 

na adres poczty elektronicznej: RR.Prezydium@Przedszkole420.waw.pl w terminie 

wyznaczonym przez Przewodniczącego, który nie może być krótszy niż dwa dni od momentu 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.  

11. O wynikach głosowania drogą elektroniczną niezwłocznie powiadamia sekretarz Prezydium.  

Rozdział VIII 

Dokumentowanie zebrań 

§16 

1. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.  

2. Członkowie Rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.  

3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców. 

4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać: 

a) numer i datę zebrania; 

b) numery podjętych uchwał; 

c) zatwierdzony porządek zebrania; 

d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym; 

e) przebieg zebrania; 

f) treść zgłoszonych wniosków, 

g) podjęte uchwały; 

h) podpisy przewodniczącego i sekretarza. 

5. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego. 

6. Protokoły z zebrań stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców. 

7. Protokoły zebrań Rady Rodziców publikowane są na stronie internetowej Przedszkola. 

8. Za przechowywanie protokołów z zebrań Rady odpowiedzialny jest sekretarz Rady, a po 

upływie kadencji Rady – Dyrektor Przedszkola. 

Rozdział IX 

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§17 

1. Źródłem funduszy Rady są: 

a) dobrowolne składki Rodziców Przedszkola. Wysokość dobrowolnej składki Rodziców 

ustala się większością głosów na pierwszym zebraniu Rady Rodziców; 

b) darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych; 

c) dotacje budżetowe; 

d) dochody z innych źródeł. 

2. Środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na koncie bankowym, a dokumenty 

bankowe podpisują jednoosobowo przewodniczący lub skarbnik Rady, zgodnie z wzorem 

podpisów w banku. 

mailto:RR.Prezydium@Przedszkole420.waw.pl
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3. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Przedszkola, w tym 

szczególnie udzielanie dla Przedszkola pomocy materialnej w zakresie realizacji programu 

wychowania i opieki nad dziećmi oraz koszty działalności Rady. Szczegółowe zasady 

dysponowania środkami finansowymi zawarte są w Regulaminie Finansowym Rady Rodziców 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

4. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

a) Dyrektor; 

b) Rada Pedagogiczna; 

c) Rady Oddziałowe; 

d) wszelkie umowy o pracę, zamówienia, zlecenia na wykonanie określonych prac, jak też inne 

dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych wymagają uchwał 

Prezydium. 

5. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie 

Prezydium, tj. przewodniczący i skarbnik. W wyjątkowych sytuacjach losowych, drugi podpis 

może być złożony przez wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady. 

§18 

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz, ustalony uchwałą Rady 

podejmowaną najpóźniej na drugim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym. W 

preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu 

kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych. 

2. W działalności finansowej Rady, obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania 

środami społecznymi.  

3. W przypadku wydatkowania środków publicznych, mają zastosowania przepisy dotyczące 

finansów publicznych.  

§19 

1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września                        

1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział X 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin niniejszy wraz z Załącznikami obowiązuję od dnia przyjęcia go przez Radę na mocy 

uchwały. 

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 17 października 2017 r.  
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Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Regulamin Finansowy Rady Rodziców Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” w 

Warszawie. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór karty do głosowania.  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Rodziców 

 

Karta do głosowania 

Wybory do Prezydium Rady Rodziców*/Rady Oddziałowej* 

w roku szkolnym ………………………….. 

 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA! 

 W przypadku wyborów do Rady Oddziałowej Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego lub dwóch 

lub maksymalnie trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

 W przypadku wyborów do Prezydium Rady Rodziców Przedstawiciel Rady Oddziałowej, biorący udział w wyborach, stawia 

znak „X” obok jednego lub dwóch lub trzech lub maksymalnie czterech nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

 

 


