
 

 

Uchwała Nr 2/2017 

Rady Szkoły 

przy Szkole Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie 

z dnia 4 października 2017 roku 

w sprawie regulaminu działalności Rady Szkoły 

 

 

 

Na podstawie art. 80 i art. 81 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się regulamin działalności Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 307 im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Traci  moc  regulamin  działalności   Rady   Szkoły   przy   Szkole   Podstawowej   nr   307   

w Warszawie uchwalony w dniu 9 lutego 2017 r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Szkoły 



Załącznik do uchwały Nr 2//2017 Rady Szkoły 

przy Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie 

z dnia 4 października 2017 r. 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY 

przy Szkole Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Warszawie 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Regulamin działalności Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Warszawie, określa tryb i zasady działania Rady Szkoły oraz zasady 

wydatkowania funduszy Rady Szkoły. 

 

§ 2. 

Rada Szkoły, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem współrealizującym zadania 

wynikające z ustawy Prawo oświatowe  oraz Statutu Szkoły. 

 

§ 3. 

Siedziba Rady mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Warszawie, przy ul. Barcelońskiej 8. 

 

Rozdział II 

CELE RADY SZKOŁY 
 

§ 4. 

Cele Rady: 
1) pomoc w wychowywaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do 

życia we współczesnym świecie, 

2) dbanie o dobro ucznia, 

3) wspieranie rozwoju Szkoły i podnoszenia jakości jej działań, 

4) kształtowanie podstaw skutecznego współdziałania wszystkich podmiotów 

stanowiących społeczność Szkoły. 

 

§ 5. 

Rada współpracuje z innymi organami Szkoły tworząc atmosferę życzliwości i zgodnego 

współdziałania. 

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

 

Rozdział III 

ZADANIA RADY SZKOŁY 

 

§ 7. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe uchwala się, do zadań Rady należy: 



1) uchwalanie Statutu Szkoły przedstawianego przez Radę Pedagogiczną i dokonywanie 

w nim zmian na wniosek jednego z organów Szkoły, po uzyskaniu akceptacji Rady 

Pedagogicznej, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 

3) opiniowanie planu pracy Szkoły, 

4) możliwość występowania z wnioskami do dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej 

oraz organu   sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  z wnioskami o zbadanie 

i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w szkole.  

5) występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego 

szkołę w szczególności w sprawie organizacji: 

- dodatkowych zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

- zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

- zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności;  

- zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 
 

Rozdział IV 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 8. 

Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata, z możliwością dokonywania corocznej zmiany 1/3 

członków. 

 

§ 9. 

1. Rada działa za pomocą swoich organów. 
2. Organami Rady Szkoły są: 

1) ogólne zebranie, 

2) przewodniczący Rady. 

3. Najwyższym organem Rady jest ogólne zebranie. 
 

§ 10. 

W skład Rady wchodzi: 
1) 5 nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, 

2) 5 rodziców wybranych przez ogół rodziców, 

3) 5 uczniów kl. VI-VIII wybieranych przez ogół uczniów tych klas. 
 

§ 11. 

Kandydaci do Rady Szkoły są wybierani: 
1) nauczyciele – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, spośród zgłoszonych kandydatów 

w głosowaniu tajnym. Każdy członek Rady Pedagogicznej głosuje na jednego 

kandydata. Wybranych do Rady Szkoły zostaje 5 nauczycieli w kolejności 

największej liczby otrzymanych głosów, 

2) rodzice  –  na  zebraniu  klasowym,  a  następnie  spośród  zgłoszonych  kandydatów 

w głosowaniu tajnym wybieranych jest 5 przedstawicieli do Rady Szkoły, 

3) uczniowie - w głosowaniu tajnym.  



§ 12. 

Wybory uzupełniające odbywają się odpowiednio na zasadach wyborów do Rady Szkoły 

nowej kadencji. 

 

§ 13. 

Nie można łączyć funkcji członka Rady Szkoły i Rady Rodziców. 
 

§ 14. 

Członek Rady zobowiązany jest do: 
1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady, 

2) realizowania uchwał także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 

3) składania sprawozdań przed Radą z wykonania przydzielonych zadań, 

4) zgodnego i koleżeńskiego współdziałania ze wszystkimi członkami Rady. 
 

 § 15. 

Przedstawiciele uczniów nie uczestniczą w posiedzeniach rady Szkoły dotyczących: 

1) oceny pracy nauczycieli i pracowników szkoły, 

2) wpływu na zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły, 

4) opiniowanie planu pracy Szkoły, 

 

 § 16. 

Do odwołania członka Rady, niezbędna jest większość 2/3 głosów w obecności 2/3 

członków Rady Szkoły. 

 

 

§ 17. 

Rada w czasie pierwszego zebrania w nowej kadencji wybiera, w głosowaniu tajnym, 

spośród swojego składu przewodniczącego i sekretarza. 

 

§ 18. 

1. Na zebrania Rady może być zapraszany dyrektor Szkoły z głosem doradczym. 
2. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone  

w jej imieniu przez przewodniczącego. 

 

§ 19. 

1. Zebrania Rady odbywają się w czasie pozalekcyjnym i zwoływane są przynajmniej 

raz na kwartał. 

2. Zebranie zwołuje przewodniczący Rady co najmniej 7 dni przed planowanym 

terminem: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na pisemny wniosek 1/3 członków Rady lub dyrektora Szkoły. 

3. Jako pisemny wniosek uznaje się również wniosek przesłany za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail). 

4. Zebranie Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez 

niego członek Rady. 

5. Członkowie Rady, dyrektor Szkoły mogą zgłosić uzupełnienia i uwagi lub wnioski 

formalne do porządku zebrania. 

6. Uzupełnienie porządku zebrania i przyjęcie wniosku wymaga głosowania. 

 



§ 20. 

1. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane przez sekretarza. 
2. Księga protokołów znajduje się w sekretariacie Szkoły. 

3. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu. 

4. Zgłoszone uwagi i wnioski do treści protokołu są rozpatrywane na następnym 

zebraniu Rady. 

5. Przyjęcie protokołu zebrania odbywa się na następnym zebraniu Rady w 

głosowaniu jawnym. 

 

§ 21. 

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby jej członków. 

2. Przy równej liczbie głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwała nie zostaje podjęta. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Rada może przeprowadzić ponowne 

głosowanie  w  tej  sprawie  na  kolejnym,  najbliższym  posiedzeniu  Rady  Szkoły.  

W sytuacji, gdy w ponownym głosowaniu liczba głosów oddanych „za” i „przeciw” 

będzie równa, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. 

4. Uchwały Rady i powoływanych przez nią komisji podejmowane są w głosowaniu 

jawnym. 

5. Na wniosek członka Rady i po jego przyjęciu w głosowaniu jawnym, Rada może 

postanowić o podjęciu uchwały w głosowaniu tajnym. 

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

7. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie Rady. 

8. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują na przygotowanych kartach do 

głosowania. 

9. Głosowanie tajne przeprowadza 3 - osobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród 

członków Rady. 

 

§ 22. 

Wszystkich członków Rady obowiązuje tajemnica zebrań w sprawach, które mogą dotyczyć 

dóbr osobistych uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

Rozdział V 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I WYDATKOWANIA FUNDUSZY 

RADY SZKOŁY 

 

§ 23. 

Rada gromadzi fundusze na wspieranie działalności statutowej Szkoły z tytułu: 
1) dobrowolnych składek rodziców, 

2) dotacji, darowizn, 

3) innych prawem dozwolonych źródeł. 

 
§ 24. 

Rada dokonuje wydatkowania posiadanych środków finansowych zgodnie z zasadami 

celowego i oszczędnego gospodarowania. 

 
§ 25. 

1. Rada Szkoły uchwala proponowaną wysokość składki na nowy rok szkolny na 

ostatnim posiedzeniu Rady w roku szkolnym. 



2. Na pierwszym zebraniu klasowym w nowym roku szkolnym rodzice każdego ucznia, 

poinformowani o proponowanej przez Radę wysokości składki, deklarują wysokość 

wnoszonej przez siebie składki na indywidualnych deklaracjach. 

 
§ 26. 

1. Wydatkowanie środków finansowych Rady Szkoły następuje na podstawie uchwały 

Rady. 

2. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest wydatkowanie środków Rady przez 

dyrektora Szkoły, za uprzednią zgodą Przewodniczącego Rady, do wysokości kwoty 

określonej w upoważnieniu dla dyrektora zawartym w uchwale Rady Szkoły. 

 
§ 27. 

Rada jest uprawniona do upoważnienia dyrektora Szkoły do zawierania umów dotyczących 

pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych Rady Szkoły. 

 

§ 28. 

1. W przypadku, gdy składki zostaną wpłacone przez co najmniej 75% rodziców danej 

klasy, kwota stanowiąca równowartość 25% środków finansowych zgromadzonych ze 

składek rodziców tej klasy w danym roku szkolnym pozostaje do dyspozycji klasy. 

2. O sposobie wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 1, decydują rodzice rady 

oddziałowej (klasowej) w porozumieniu z wychowawcą i samorządem klasowym. 

3. Środki zgromadzone w danym roku szkolnym w okresie od września do końca czerwca 

klasa powinna wykorzystać do końca zajęć edukacyjnych tego samego roku, a 

dokumenty potwierdzające wykorzystanie należnej kwoty dostarczyć do Rady Szkoły 

najpóźniej do 15 września kolejnego roku szkolnego (w tym roku kalendarzowym). 

4. Środki nierozliczone przez klasę w danym roku szkolnym do końca zajęć edukacyjnych, 

zasilają po dniu 15 września konto Rady kolejnego roku szkolnego. 

 
§ 29. 

Na wniosek dyrektora Szkoły Rada może udzielić jednorazowego wsparcia finansowego dla 

ucznia. 

 

§ 30. 

Dla „Ucznia Roku” Rada funduje nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych. 

 
§ 31. 

1. Środki finansowe Rady przechowywane są na rachunku bankowym. 

2. O wyborze banku i sposobie lokowania środków decyduje Rada. 

3. Dostęp do rachunku bankowego posiada Przewodniczący Rady, Dyrektor Szkoły 

oraz osoba zajmująca się obsługą księgowo-finansową Rady. 

4. Do dokonywania dyspozycji z rachunku bankowego wymagane jest łączne działanie  

2 osób, spośród wskazanych w ust.3



 


