
Rada Rodziców – regulacje prawne w roku szkolnym 2013/2014 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw dokonana ustawą z dnia 
11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz .U. z 2007r. Nr 80, poz. 542) ma na celu podniesienie rangi i zwiększenie 
roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły. 
Rada Rodziców jest jednym ze statutowych organów szkoły obok Dyrektora Szkoły, 
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 
Rada Rodziców posiada uprawnienia zapewniające rodzicom istotny wpływ na 
funkcjonowanie szkoły. 
Kompetencje Rad Rodziców wynikają z zapisów prawa, przede wszystkim z ustawy o 
systemie oświaty.
Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców 
(opiekunów prawnych)wszystkich uczniów szkoły.

Ustawa o systemie oświaty Art. 53:
Rada Rodziców jest organem autonomicznym. Dyrektor Szkoły oraz Rada 
Pedagogiczna nie mogą wpływać na skład Rady i jej strukturę.

Ustawa o systemie oświaty Art. 53 ust. 4:
Zadaniem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na 
funkcjonowanie szkoły. Środkiem do realizacji tego zadania jest wnioskowanie do 
odpowiednich organów w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem
i bezpieczeństwem.

Ustawa o systemie oświaty Art. 54 ust. 1: 
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. Oficjalne występowanie Rady Rodziców w 
sprawach szkoły do organu prowadzącego w porozumieniu z Dyrektorem wspomaga 
jego działania i czyni je bardziej skutecznymi.

Kodeks postępowania administracyjnego Art. 237:
1.Organ właściwy do załatwienia skargi (wniosku) powinien załatwić skargę 
(wniosek) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Oficjalnie złożony do właściwego organu wniosek nie może zostać zignorowany.
Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami 
dzieci, a prawo dotyczące Rad Rodziców wspiera ten zapis. Szkoła jest sojusznikiem 
w wychowaniu Twojego dziecka, a Rada Rodziców ma wpływ na tworzenie 
dokumentów regulujących tę sferę działalności szkoły.

Ustawa o systemie oświaty Art. 54 ust. 2:
Do kompetencji Rady Rodziców należy prawo do uchwalania w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym,
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.
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Ustawa o systemie oświaty Art. 34. ust. 2:
W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w 
szkole organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły 
opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu 
poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Rada Rodziców ma prawo do 
wyrażenia swoich oczekiwań związanych z pracą dydaktyczno wychowawczą szkoły.

Ustawa o systemie oświaty Art. 54 ust.2 pkt. 2:
Do kompetencji rady rodziców należy opiniowanie programu i harmonogramu 
poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.W uzasadnieniu opinii 
Rada Rodziców może zaproponować rozwiązania umożliwiające poprawę pracy 
szkoły.

Karta Nauczyciela Art. 6a. ust. 1:
Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena 
pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie z inicjatywy dyrektora 
szkoły lub na wniosek: rady rodziców.

Karta Nauczyciela Art. 9c:
6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii rady rodziców.
7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 
Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym 
mowa w ust. 6.

Ustawa o systemie oświaty Art. 36a:
2. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.
6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę powołuje komisję 
konkursową. W dziewięcioosobowej komisji głos reprezentanta Rady Rodziców może 
mieć kluczowe znaczenie. Publiczna prezentacja poglądów rodziców może też mieć 
wpływ na decyzje pozostałych członków komisji.

Ustawa o systemie oświaty Art. 5 ust. 7:
Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. 
Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności: 
1) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki. Organ prowadzący szkołę ma obowiązek 
udostępnić informacje o wysokości środków przekazanych na funkcjonowanie szkoły 
oraz wysokości wydatków.

Ustawa o finansach publicznych Art. 33 ust. 1:
Gospodarka środkami publicznymi jest jawna. 

Ustawa systemie oświaty Art. 54 ust. 2 pkt. 3)
Do kompetencji rady rodziców należy opiniowanie projektu planu finansowego 
składanego przez dyrektora szkoły. W uzasadnieniu opinii Rada Rodziców ma 
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możliwość wskazania na obszary wymagające (zdaniem rodziców) większych 
nakładów finansowych. Opinia Rady Rodziców wspiera starania Dyrektora
Szkoły o uzyskanie dodatkowych środków.

Ustawa o systemie oświaty Art. 54 ust. 8:
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może 
gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł. 
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

Finanse Rady Rodziców 
Rada Rodziców jako organ autonomiczny samodzielnie dysponuje swoimi 
funduszami. Nie ma obowiązku udostępniania zebranych środków na życzenie 
Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
Finanse Rady Rodziców mogą być kontrolowane jedynie przez:
• Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ Rady Rodziców),
• Urząd Skarbowy.

Ustawa o systemie oświaty Art. 56. ust. 2:
Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga 
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. Negatywna opinia 
Rady Rodziców dotycząca stowarzyszenia lub organizacji oznacza brak zgody 
Dyrektora Szkoły na podjęcie działalności w szkole.

Ustawa o systemie oświaty Art. 53 ust. 5:
Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 
współpracy. Rady Rodziców mogą współpracować ze sobą w celu wymiany 
doświadczeń. Wspólne stanowisko Rad Rodziców prezentowane wobec organu 
prowadzącego szkoły na danym terenie (w Nysie – władze oświatowe powiatu)
zwiększa skuteczność rodzicielskich działań. 

Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych- treść Art.11:

Art. 11
1. W szkole działa Rada Rodziców.
2. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad klasowych ( 1 osoba z jednego 
oddziału).
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 
sprzeczny ze Statutem Szkoły oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady 
Rodziców są protokołowane. 
4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program 
wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki. W przypadku braku 
porozumienia między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców po 30 dniach od dnia 
rozpoczęcia roku szkolnego programy te ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z 
organem sprawującym nadzór pedagogiczny; programy te obowiązują do czasu 
uchwalenia programów przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą 
Rodziców,
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5. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności 
kształcenia i wychowania szkoły.
6. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego.
7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 7.

Podsumowanie
Działająca w szkole rada rodziców jest całkowicie niezależna od dyrekcji szkoły i 
nauczycieli. Jej praca i przyznane kompetencje  stanowią  znakomite narzędzie do 
wpływania na politykę oświatową szkoły, organu prowadzącego oraz organu nadzoru 
pedagogicznego - zgodnie z oczekiwaniami wszystkich rodziców. Po zmianie ustawy 
o systemie oświaty, od 1 września 2007r. uprawnienia rodziców w szkole są 
równorzędne do tych jakie ma dyrektor i nauczyciele. Może  ingerować w sprawy 
finansowe, wychowawcze, a nawet personalne. Rodzice przez swych 
reprezentantów mogą występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkoły. Z wnioskami i opiniami możemy występować do dyrektora szkoły, rady 
pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Nie ulega wątpliwości, że po nowelizacji ustawy o systemie oświaty w ręce rodziców 
złożono współodpowiedzialność za edukację dzieci, ale też wyposażono ich we 
wszystkie niezbędne narzędzia do skutecznego realizowania ich wpływu na 
edukację. 

Kontakt z Radą Rodziców : e-mail; rrzsiponysa@gmail.com
  
Materiały zebrano  z treści ustaw i innych publikacji oraz z treści statutu szkoły.

                                                                                                Rada Rodziców
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