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Czym jest rada rodziców?

Jak tworzy się radę rodziców?

Jakie są kompetencje rady rodziców?

Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, 

organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady 

pedagogicznej. Reprezentuje on ogół rodziców uczniów danej 

szkoły. 

Radę rodziców tworzy się na pierwszym zebraniu rodziców

w każdym roku szkolnym. W wyborach do rady jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic.

W skład rad rodziców wchodzą: 

1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (potocznie zwanych 

trójkami klasowymi), 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.

Szczegółowe kompetencje rady rodziców zawiera statut 

szkoły lub placówki. Określa on również zasady 

współdziałania rady rodziców z innymi organami szkoły oraz 

sposób rozwiązywania sporów między nimi. 

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. 

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

współpracy.
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Do kompetencji rady rodziców określonych prawem : 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;

2. 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;

3. wnioskowanie do organu prowadzącego, wspólnie z radą pedagogiczną

i samorządem uczniowskim, o nadanie imienia szkole;

4. wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia 

przez uczniów jednolitego stroju (tzw. mundurków) na terenie szkoły;

5. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
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Co powinien zawierać regulamin rady rodziców?

Jak dyrektor szkoły może wspierać radę rodziców?

Obowiązkiem ustawowym rady rodziców jest uchwalenie 

regulaminu swojej działalności. Regulamin ten powinien

w szczególności określać:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady (zwykle rada rodziców tworzy swoje 

prezydium, w którym zasiada przewodniczący, jego zastępca sekretarz oraz 

skarbnik, jeśli rada posiada fundusze);

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz do 

rady rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, jeśli rada zdecydowała

o gromadzeniu funduszy z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.

Regulamin może również zawierać zapisy dotyczące np. współdziałania z innymi 

radami rodziców, sposobu podejmowania uchwał oraz dokumentowania 

działalności rady, praw i obowiązków członków rady.

Dyrektor szkoły jest bardzo ważnym organem wspierającym 

radę rodziców. To on powinien zadbać o to, aby przed wyborem 

swoich przedstawicieli rodzice byli świadomi, jakie 

kompetencje posiada rada rodziców i jakie obowiązki są 

związane z zasiadaniem w niej.  

Dyrektor z dużym wyprzedzeniem powinien informować jakie są jego oczekiwania

w stosunku do rady pamiętając jednocześnie, że na spotkaniach rady rodziców to jej 

członkowie są gospodarzami, a dyrektor szkoły lub nauczyciele jedynie mile 

widzianymi gośćmi.


