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Podstawa prawna 

Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: 

DzU 2004 nr 25, poz. .2572 ze zm.) 
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Organy społeczne w szkole 

• Rada Pedagogiczna 

• Rada Rodziców 

• Samorząd Uczniowski 

• Rada Szkoły (?) 
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Podstawa działania rad rodziców 

Art. 53.  

 

1.  W szkołach i placówkach, z 

zastrzeżeniem ust. 6, działają rady 

rodziców, które reprezentują ogół 

rodziców uczniów. 

 



6 

Reprezentacja rodziców 

2.   W skład rad rodziców wchodzą: 

 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. 
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Wybory do rad rodziców 

3.   W wyborach, o których mowa w 
ust. 2, jednego ucznia reprezentuje 
jeden rodzic. Wybory przeprowadza 
się na pierwszym zebraniu 
rodziców w każdym roku szkolnym. 
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Dokumenty wewnętrzne rady 

rodziców 

4.   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, o których mowa w ust. 2 pkt 

1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady 

rodziców odpowiednio szkoły lub placówki. 
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Porozumienia rad rodziców 

 5.   Rady rodziców mogą porozumiewać 

się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 

Art. 54.  

 

1.  Rada rodziców może 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. 
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem 

ust. 3 i 4, należy:  

 1) 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; 
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie 
programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, 
program ten ustala dyrektor szkoły 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.  

5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się 
rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 
pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.  
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 
2) opiniowanie programu i harmonogramu 

poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły lub placówki, o którym 
mowa w art. 34 ust. 2; 

 

3) opiniowanie projektu planu finansowego 
składanego przez dyrektora szkoły. 
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 

Art. 56 

2.  Podjęcie działalności w szkole lub 

placówce przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, o których mowa w ust. 1, 

wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły 

lub placówki, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności 

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

szkoły lub placówki i rady rodziców.  
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 

Art. 36.a 

 

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ 

prowadzący szkołę lub placówkę powołuje 

komisję konkursową w składzie: (…) 

 2) po jednym przedstawicielu: (…) 

  b) rodziców;  
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Kompetencje ustawowe rady 

rodziców 

Art. 9c ust. 6 i 7 KN 

opiniowanie pracy nauczyciela przy 

ustalaniu oceny jego dorobku 

zawodowego za okres stażu 



17 

Inne kompetencje rady rodziców 

Rozporządzenie o statucie - załącznik 

Par. 1  

4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na 

wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek 

rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego.  



18 

Inne kompetencje rady rodziców 

§ 3 ust. 3 Rozporządzenie w sprawie 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 

nauczyciela  

 

wnioskowanie o przeprowadzenie oceny 

pracy nauczyciela 
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Finanse rady rodziców 
Art. 53 

8.   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, o którym mowa w art. 53 
ust. 4. 

 

• Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu 

ustala corocznie Rada w preliminarzu 

budżetowym.  
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Struktura aktów prawnych 

 Nazwa 

 Organ wprowadzający 

 Sprawa 

 Data/numer 

 Podstawa prawna 

 Treść 

 Wykonanie 

 Data 

 Podpis 
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Układ treści 

 Paragraf – §  

 Ustęp – 1. 

 Punkt – 1). 

 Litera – a. 
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Rada rodziców w statucie 

 Reprezentuje ogół rodziców 

 Współuczestniczy w sprawach szkoły zgodnie z 

ustawą, rozporządzeniami oraz statutem 

 Liczy tylu członków ile jest oddziałów 

 W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu 

rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach 

 Wewnętrzną strukturę, itd.  określa regulamin 

 Decyzje Rady są jawne 
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Uchwała Rady Szkoły 

Uchwała Rady Rodziców Szkoły ... 

z dnia ... 

w sprawie zatierdzenia programu wychowawczego ... 

Na podstawie ... Rada rodziców, po zapoznaniu się z 

projektem przygotowanym przez Radę Pedagogiczną 

postanawia (...) 


