
Regulamin Rady Rodziców 
Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku 

 
I. Podstawa prawna: 

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku działa na 
podstawie:  
art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018 r. poz. 996 ze zm.) 
Statutu  Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku i niniejszego regulaminu 
 
     II. Zakres i przedmiot działania: 

§1 
1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym przy Przedszkolu nr 1 
„Ekoludki” w Ełku, stanowiącym reprezentację rodziców i opiekunów dzieci. 
2. Organizacja działań Rady Rodziców: 

a) podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest 
zebranie rodziców grup 

b) zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym 
„grupową radę rodziców” składającą się z trzech osób 

c) zebranie rodziców grupy wybiera w głosowaniu tajnym jednego 
przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców przedszkola 

d) w skład Rady Rodziców wchodzi tyle osób ile jest grup w przedszkolu  w 
danym roku szkolnym 

e) plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie zarząd jako 
wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców 

f) zarząd Rady Rodziców składa się z przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza 

g) zarząd Rady Rodziców spośród członków Rady może tworzyć komisje i 
zespoły robocze do wykonania określonych zadań 

h) kadencja Rady Rodziców trwa od 1 września do dnia 30 września 
następnego roku 

§ 2 
III. Zadania i kompetencje Rady Rodziców: 
a) współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy 

przedszkola 
b) współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
c) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla 

przedszkola 
d) wspiera działalność statutową placówki 



e) może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola, organu 
prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki 

f) uczestniczy w komisji konkursowej powołującej dyrektora placówki 
g) w celu wspierania działalności statutowej placówki może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
h) opiniuje projekt planu finansowego placówki 
i) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny opiniuje pracę 

dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej  
j) na wniosek dyrektora przedkłada opinię o nauczycielu realizującym staż na 

kolejny stopień awansu zawodowego 
 

§ 3 
1. W posiedzeniach Rady Rodziców udział bierze dyrektor przedszkola. 
2. Na wniosek Rady Rodziców w jego skład mogą wchodzić z głosem 

doradczym przedstawiciele organizacji społecznych oraz inne osoby. 
§ 4 

1. Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w formie uchwał, uchwały zapadają 
większością głosów. 

2. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem lub interesem przedszkola, dyrektor 
zawiesza jej wykonanie, uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w 
sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

3. W przypadku braku uzgodnienia lub w sprawach spornych dyrektor lub Rada 
Rodziców przekazuje sprawę do organu prowadzącego lub organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§ 5 
IV Władze i organy Rady Rodziców.  

 
1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera: 

- Przewodniczącego 
- Wiceprzewodniczącego 
- Sekretarza  
- komisję rewizyjną 

2. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz w roku i są 
zwoływane przez przewodniczącego oraz na wniosek dyrektora. 

§ 6 
1. Ustala się co najmniej 2 osobową komisję rewizyjną, której członkowie 

wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
2. Jej zadaniem jest kontrolowanie realizacji uchwał zgodnie z prawem 

gromadzenia i wydawania funduszów Rady Rodziców, gospodarowania 
majątkiem. 



3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole działalności Rady Rodziców, a 
wnioski przedkłada dyrektorowi. 

 
 

§ 7 
1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady oraz reprezentuje ją 

przed dyrekcją, oraz na zewnątrz. 
 
V Fundusze Rady Rodziców: 
                                                            §  8 
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze , które przeznaczone są na działalność 

dydaktyczno – wychowawczą przedszkola (poprawa bazy materiałowej, 
dopłata do imprez, wycieczek). 

2. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców. Ich 
wysokość ustalana jest również przez rodziców. 

3. Fundusze mogą pochodzić także z innych źródeł, w tym z działalności 
gospodarczej i wpływów instytucji, przedsiębiorstw i osób fizycznych. 

4. Fundusze Rady Rodziców są zgromadzone na koncie w banku 
                                                      §  9 
1. Gospodarka finansowa opiera się na planie finansowym Rady Rodziców. 
2. Odstępstwa od planu mogą być dokonane na podstawie uchwały po 

stwierdzeniu wyższego interesu przedszkola. 
                                                      §  10 
1. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się na zasadach ustalonych przez 

ministra finansów do gospodarowania funduszami społecznymi. 
2. Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i opinii dyrektora p-la o ile to 
wynika z potrzeb przedszkola. 

3. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone  i zaakceptowane przez 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego pod względem merytorycznym i 
dyrektora pod względem formalnym. 

VII Postanowienia końcowe: 
1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego 

ustalenia i zatwierdzenia. 
2. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej treści: RADA RODZICÓW przy 

Przedszkolu NR 1 „EKOLUDKI” w Ełku . 
3. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia. 
 
 
Ełk, dn. 17.02.2021r. 
 


