
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Przy Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny  

w Poznaniu 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

I. Postanowienia ogólne 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do 

Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny Poznaniu, ul. Miastkowska 124. 

 

II. Cele i zadania 

Zadaniem Rady Rodziców jest: 

1.Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie 

opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym. 

2.Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb 

dzieci. 

3.Prezentowanie wobec s. Dyrektor i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących 

działalności przedszkola. 



4.Aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie 

pomocy przedszkolu w tym zakresie. 

5.Tworzenie właściwego klimatu i warunków materialnych dla funkcjonowania przedszkola. 

 

II.I Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców 

 Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców. 

 Rada Rodziców powinna składać się  z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy. 

 Rada Rodziców może  składać się z przewodniczącego, skarbnika  oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z 

poszczególnych grup. 

 Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący. 

 Osoby wymienione w ust.3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu. 

 Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie: 

1) indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady. 

2) propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź s. Dyrektor. 

 Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: 

            1) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców, 

           2) odwołanie na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim przegłosowaniu   



                zwykłą większością głosów. 

 Rada Rodziców może: 

1) powoływać stałe lub doraźne komisje, 

2) występować do s. Dyrektor lub organu prowadzącego przedszkole z wnioskami  

i opiniami. 

 

IV.  Zadanie członków Rady Rodziców 

 Zadania Przewodniczącego rady Rodziców: 

a) Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców. 

b) Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców , włączanie ich do realizacji powziętych postanowień. 

c) Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców. 

d) Przekazywanie s. Dyrektor opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola. 

 

V.  Zasady działalności finansowej Rady Rodziców 

 

1. Źródłem funduszy Rady są: 

a. składki rodziców Przedszkola wpłacane 2 lub 3 razy w roku na konto Rady Rodziców 



b. Wysokość składki rodziców ustala się większością głosów na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.  

c. w roku szkolnym 2022/2023 roczna kwota składki będzie wynosiła 600 zł. Środki pieniężne będą gromadzone i 

przechowywane na koncie bankowym, 

2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Przedszkola, w tym szczególnie udzielania 

Przedszkolu pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad dziećmi. Będą one obejmowały 

takie wydatki jak: prezenty urodzinowe dla dzieci, prezenty od Św. Mikołaj, Zająca Wielkanocnego, prezenty dla dzieci 

kończących przedszkole w danym Roku Szkolnym, wycieczki, teatrzyki, spotkanie z muzyką „Kulturka”, niektóre 

warsztaty, atrakcje dla dzieci podczas festynu przedszkolnego. 

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

a. Dyrektor 

b. Rada Pedagogiczna 

 

 

VI. Postanowienia  końcowe 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. 

2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim. 

3. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców 

wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców. 



4. Decyzje o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków 

Rady. 

5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów 

członków obecnych na zebraniu Rady. 

6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców. 

7. Zebranie Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący.  

W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. 

8. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) 

 s. Dyrektor przedszkola i innych członków Rady Pedagogicznej. 

9. Ważniejsze decyzje Rada podejmuje większością głosów i formułuje je na piśmie. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.09.2022 r. 

 

PODPISY CZŁONKÓW RADY RODZICÓW : 

 

 
 

 

 

 

 



 


