
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach 

działa m.in. na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59, ze zm.) Statutu Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w 

Grzegorzowicach i Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Josepha von 

Eichendorffa w Grzegorzowicach z dnia 03.10.2017 roku. 

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły, reprezentującym ogół rodziców uczniów 

szkoły. Kadencja Rady trwa 1 rok, a jej członkowie pełnią funkcje honorowo. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczo - profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska, 

2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, 

4. opiniowanie zapisów w statucie szkoły, 

5. wnioskowanie, opiniowanie i wyrażanie zgody na organizację dodatkowych zajęć 

edukacyjnych do planu nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych, 

6. wnioskowanie, opiniowanie i wyrażanie zgody na temat możliwości podjęcia w szkole 

działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, 

7. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli, 

8. przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, 

kontraktowego i mianowanego za okres stażu; 

9. udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru 

dyrektora; 

10. wybór przedstawicieli rodziców do Rady, komisji oraz innych ciał, w których przepisy 

przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły, 

11. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian, 

12. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu przez Komisję 

Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie, 

13. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców 

oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze:  

-z dobrowolnych składek rodziców,  

-z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,  

-z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,  

-z innych źródeł. 

Rada Rodziców może wydatkować środki finansowe m.in. na: 

1. dofinansowanie lub sfinansowanie konkursów i imprez o charakterze 

ogólnoszkolnym, jak Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy, itp. 

2. sfinansowanie lub dofinasowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, 



3. dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i życiowej 

4. dofinansowanie klasowych wycieczek oraz wyjazdów historyczno-turystycznych, 

5. pomoc materialną dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno 

materialnej, jak i życiowej, poprzez dofinansowanie obiadów w szkole, w 

wyjątkowych sytuacjach zakup lub dofinansowanie podręczników oraz w formie 

zapomóg, 

6. dofinansowanie organizacji szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, 

sportowych, 

7. dofinansowanie kosztów udziału uczniów w zawodach, konkursach i olimpiadach o 

charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi, ogólnopolskim 

i międzynarodowym, 

8. zakup książek do biblioteki szkolnej, 

9. finansowanie potrzeb związanych z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, 

10. zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, 

11. zakup wody ogólnodostępnej dla uczniów na terenie szkoły, 

12. dofinansowanie działalności statutowej szkoły. 

 

Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać: 

1. Dyrektor, 

2. Rady Oddziałowe, 

3. Nauczyciele, 

4. Samorząd Uczniowski, 

5. Pedagog szkolny. 

 

Wspieranie działań statutowych Rady Rodziców jest możliwe przez cały rok poprzez 

dokonywanie wpłat u skarbnika Rady Rodziców, do czego zachęcamy nie tylko rodziców, ale 

również inne osoby, instytucje, organizacje i fundacje.  

Poniżej znajdą Państwo sprawozdania finansowe oraz formularz podania o dofinasowanie. 


