
Drodzy Rodzice!
Państwa dzieci rozpoczynają edukację szkolną, 

która będzie trwała przez najbliższe kilkanaście 
lat. W tym czasie, oprócz opieki nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów i psychologów 
szkolnych, potrzebne im będzie wsparcie  
z Państwa strony. Włączenie się w działalność 
szkoły zagwarantuje dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa i pomoc w trudnych momentach 
życia szkolnego.

Niniejszy folder, przygotowany przez Fundację 
„Rodzice Szkole”, ma na celu przybliżenie praw  
i obowiązków rodziców na terenie szkoły. Jestem 
przekonana, że nie tylko pozwoli on zrozumieć,  
jak znaczącą rolę może spełniać rada rodziców, ale 
również zachęci do aktywnego angażowania się 
w pracę na rzecz szkoły, w której uczą się Państwa 
dzieci, a tym samym całej polskiej oświaty. 

Państwa pomoc i chęć działania stanowią 
nieocenione wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów.

Życzę Państwa pociechom wielu sukcesów 
w nauce! 

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, 1 września 2017 r.

Rodzice  
w szkole. 
Co każdy 
rodzic  
powinien 
wiedzieć?
PROGRAM  PRZYGOTOWANY PRZEZ

Szanowni Państwo!

Niniejszy folder jest częścią, realizowanego przez 
Fundację „Rodzice Szkole”,  wieloletniego 
programu: Szkoła  miejscem kreowania 
postaw obywatelskich, w ramach którego:  
- organizujemy, w roku szkolnym 2018/2019, 
  16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców;
- wydamy  poradnik: Vademecum finansowe 
  rad rodziców;
- przygotujemy kurs e-learningowy na temat   
  gospodarki finansowej rad rodziców, 
- opracujemy  projekt nowelizacji prawa 
  dotyczący  społecznych organów w systemie   
  oświaty i uprawnień rad rodziców.
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Program „Szkoła miejscem kreowania postaw 
obywatelskich” jest realizowany w ramach dwóch 
projektów: Akademia Finansów Rad Rodziców 
współfinansowanego ze środków Narodowego 
Banku Polskiego oraz Rodzice dla szkoły-Rodzice 
dla społeczeństwa współfinansowanego ze 
środków Narodowego Instytutu Wolności w 
ramach programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Fundacja „Rodzice Szkole”
01-641 Warszawa
ul. Marii Kazimiery 20 lok 5 
www.akademiaradrodzicow.pl
www.rodziceszkole.edu.pl 
www.radyrodzicow.pl

e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl 
tel. 48 602 694 951

 Wojciech Starzyński 
Prezes Zarządu Fundacji 

"Rodzice Szkole"



RADA  
RODZICÓW

prawny 
reprezentant 
ogółu rodziców 
uczniów danej 
szkoły

JAK ZBUDOWANY 
JEST USTRÓJ SZKOŁY?

W szkole działają obligatoryjnie 4 organy:

NAJWAŻNIEJSZE 
KOMPETENCJE  
RADY RODZICÓW

1. STANOWIĄCE:
a. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy 
Prawo oświatowe);

b. wybór 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
szkoły (art. 63 ust.14 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe);

c. gromadzenie i przechowywanie na odrębnym rachunku bankowym rady 
rodziców funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 
w celu wspierania działalności statutowej szkoły 
(art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe);

d. uchwalanie regulaminu swojej działalności (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo 
oświatowe).

2. OPINIODAWCZE:
a. opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez 

dyrektora szkoły (art. 84 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe);
b. wydawanie opinii do wykorzystania przez dyrektora szkoły dokonującego 

oceny pracy nauczyciela (art. 6a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela);
c. wiążące opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych 

organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);
d. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 
oświatowe);

3. WNIOSKODAWCZE:
a. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty (art. 6a ust.1d pkt 5 ustawy Karta 
Nauczyciela);

b. występowanie do dyrektora szkoły o powołania rady szkoły (art. 81 
ust. 13 i 14 ustawy Prawo oświatowe);

c. wnioskowanie, gdy nie została utworzona rada szkoły, wspólnie z radą 
pedagogiczną i samorządem uczniowskim do organu prowadzącego 
szkołę o nadanie imienia szkole lub o zmianę albo uchylenie nadania 
imienia (§ 2 ust. 1, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 
i publicznych przedszkoli).

4. INNE
a. możliwość wstępowania do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 84 ust. 1 
ustawy Prawo oświatowe);

e. opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanego przez zespół nauczycieli 
(art. 22ab ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty). 

TWORZYMY  
RADĘ RODZICÓW 

1. Na pierwszym zebraniu klasowym, które odbywa
się w nowym roku szkolnym, rodzice wybierają
z własnego grona radę oddziałową (tzw. trójkę
klasową). Wybory odbywają się w trybie TAJNYM.
Kadencja rady oddziałowej trwa 1 rok szkolny.

2. Spośród członków rady oddziałowej wyznaczany
jest przedstawiciel klasy do rady rodziców
w trybie opisanym w Regulaminie rady rodziców.

3. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym
członkowie rady rodziców wybierają prezydium
(w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz,
skarbnik, członkowie) oraz komisję rewizyjną
(najczęściej 3 osobową), która na bieżąco
kontroluje działania prezydium.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej
działalności, w którym określa wewnętrzną
strukturę i tryb pracy rady (art. 83 ust. 4 ustawy 
Prawo oświatowe).

5. Rada rodziców podejmuje wszelkie decyzje
w formie uchwał. Treść zebrań jest
dokumentowana w postaci protokołów.

6. Dokumentacja rady rodziców stanowi treść
informacji publicznej – podlega udostępnieniu
każdemu zainteresowanemu na jego prośbę,
w szczególności rodzicom uczniów, których rada
reprezentuje.

PAMIĘTAJ: Wszystkie decyzje rady rodziców muszą 
być podejmowane w formie uchwał.

W szkołach i placówkach mogą działać dodatkowo rady 
szkół i placówek, które uczestniczą w rozwiązywaniu spraw 
wewnętrznych szkoły lub placówki (art. 80 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe).

RADA RODZICÓW posiada szereg kompetencji 
wynikających z różnych aktów prawnych, które dają realną 
możliwość wpływania na funkcjonowanie szkoły. 

WAŻNE: 
• interesy	wszystkich	rodziców	uczniów	na	terenie	szkoły

reprezentuje rada rodziców;
• reprezentantem	rodziców	danej	klasy	jest,	wybrana

w wyborach tajnych, rada oddziałowa (tzw. trójka klasowa)
(art. 83 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

• przedstawicielem	rodziców	danej	klasy	w	radzie	rodziców
jest osoba wyłoniona spośród rady oddziałowej w trybie
zgodnym z regulaminem rady rodziców (art. 83 ust. 4 pkt 2 
ustawy Prawo oświatowe);

• każda	klasa	jest	reprezentowana	w	radzie	rodziców	przez
1 rodzica - członka rady oddziałowej (tzw. trójki klasowej);

• rada	rodziców	liczy	tylu	członków,	ile	jest	oddziałów	w	danej
szkole.

PAMIĘTAJ: Twój głos to głos jednego rodzica. Głos rady 
rodziców to stanowisko wszystkich rodziców uczniów szkoły.

SAMORZĄD 
UCZNIOWSKI
wszyscy 
uczniowie szkoły 
reprezentowani 
przez 
przedstawicieli 
wybranych 
zgodnie  
z uchwalonym 
regulaminem

RADA  
PEDAGOGICZNA

odpowiada 
za realizację  
zadań z zakresu 
kształcenia  
i wychowania

DYREKTOR SZKOŁY

odpowiada za całokształt pracy szkoły, 
przewodniczy radzie pedagogicznej

rodzice w szkole_folder_v6.indd   2 2017-11-10   12:46:02

b. możliwość udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego 
przez dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia (§ 41 ust. 1 pkt 5 
i § 43 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny w publicznychi niepublicznych szkołach i placówkach).




