
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N  

RADY RODZICÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 

ŁODZI UL. KUŹNICKA 12



 

§1 

Definicje 

Rada Rodziców – Radę Rodziców tworzą członkowie Rady Oddziałowej, w dalszej części 

Regulaminu 

Rada Oddziałowa – Radę Oddziałową tworzą wybrani rodzice reprezentujący daną klasę.  

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 

Zgoda – rozumiana jest jako dobrowolne oświadczenie woli wyrażone w każdej formie określonej 

prawem. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. 

Rada działa na podstawie przepisów: Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz na 

podstawie § 11 statutu szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi z dn. 27.11.2017 i niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Rada Rodziców  

1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 

2. Kadencja Rady Rodziców trwa rok. 

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady Rodziców ubędzie 

więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady. 

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w 

głosowaniu jawnym. 

5. Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-

doradczy. 

§ 4 

Wybory do Rady Oddziałowej/ Rady Rodziców. 

1. Wybory do Rady Oddziałowej 

1) Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów danego oddziału wybierają spośród siebie Radę 

Oddziałową. 

2) Wybory do Rady oddziałowej przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu. 

3) Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej 

decydują rodzice danego oddziału. 

4) Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice/ opiekunowie prawni uczniów danego oddziału. 

Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/ opiekun prawny. 



 

5) Rodzic/ opiekun prawny kandydujący do Rady oddziałowej wyraża dobrowolną zgodę na 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO dotyczących jego kandydowania 

na określoną funkcję Rady Oddziałowej oraz przekazania jego danych do Rady Rodziców.  

6) Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez 

rodziców/ opiekunów prawnych uczestniczących w zebraniu. 

7) Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym 

spośród uczestników zebrania. Komisja skrutacyjna składa się co najmniej z 3 osób. W skład komisji 

nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej. 

8) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania (Załącznik nr 7), po 

podliczeniu oddanych głosów sporządza się protokół z głosowania, a karty do głosowania zostają 

komisyjnie zniszczone. 

9) Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. 

10) Z wyborów Rady Oddziałowej sporządzany jest protokół przekazywany do Rady Rodziców, 

nie później niż na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. 

2. Wybory do Rady Rodziców 

1) W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani przedstawiciele Rady Oddziałowej. 

2) W wyborach do Zarządu Rady Rodziców uczestniczą przedstawiciele Rady Oddziałowej. 

3) Jeden przedstawiciel Rady Oddziałowej wchodzi w skład Rady Rodziców z prawem 

kandydowania do Zarządu Rady Rodziców. 

4) Wybory do Zarządu Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym 

zebraniu Rady Rodziców. 

5) Zarząd Rady Rodziców powinien składać się nie mniej niż 3 osób. 

6) Rodzic/ opiekun prawny reprezentujący Radę Oddziałową kandydujący do Rady Rodziców 

wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO 

dotyczących jego kandydowania na określoną funkcję Rady Rodziców oraz podania jego danych do 

wiadomości publicznej, poprzez opublikowanie jego imienia i nazwiska, funkcji, klasy na tablicy 

szkolnej Rady Rodziców oraz stronie internetowej szkoły. 

7) Wybory do Zarządu Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym. 

8) Wybory Zarządu Rady Rodziców przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu 

jawnym spośród uczestników zebrania Rady Rodziców. 

9) Komisja skrutacyjna składa się co najmniej z 3 osób. 

10) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania (Załącznik nr 6). Po 

podliczeniu oddanych głosów sporządza się protokół z głosowania, a karty do głosowania zostają 

komisyjnie zniszczone. 

11) Z wyborów Rady rodziców sporządzony zostaje protokół przekazywany do wiadomości 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 143. 



 

12) Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie 

pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora. 

13) Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 30 dni od terminu wyborów do 

Rad Oddziałowych. 

§ 5 

Organy Rady Rodziców 

1. Organami Rady Rodziców jest: 

1) Zarząd Rady Rodziców 

2) Komisja Rewizyjna  

2. Zarząd Rady Rodziców  

1) Zarząd Rady Rodziców składająca się co najmniej z 3 członków. 

2) Zarząd składa się z przewodniczącego Rady, zastępcy/ zastępców przewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika.  

3) W razie konieczności, uzasadnionymi organizacją pracy Rady Rodziców, Rada Rodziców 

może powołać inne pomocnicze stanowiska osób będących w Zarządzie Rady Rodziców. 

3. Komisja Rewizyjna 

1) Rada rodziców wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. 

2) Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. 

3) Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego. 

§ 6 

Kompetencję członków Zarządu Rady Rodziców 

1. Przewodniczący Rady Rodziców.  

1) Przewodniczący Rady organizuje prace Rady Rodziców, zwołuje i prowadzi posiedzenia ww. 

Rady, reprezentuje ww. Radę na zewnątrz. 

2) Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba upoważniona niezwłocznie po przedstawieniu przez 

Skarbnika uproszczonego sprawozdania rocznego umieszcza je w systemie Librus, tak aby każdy z 

rodziców/ opiekunów prawnych szkoły mógł zapoznać się w finansami Rady Rodziców. 

2. Zastępca/y Przewodniczącego Rady Rodziców. 

Zastępca/ zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców pomaga/ją w organizacji pracy Rady 

Rodziców oraz w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Rodziców przejmują obowiązki 

przewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

3. Sekretarz Rady Rodziców. 

Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady Rodziców i protokołowanie jej 

posiedzeń. 

4. Skarbnik Rady Rodziców.  

1) Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym 



 

przez Radę Rodziców. 

2) Skarbnik Rady Rodziców rokrocznie przedstawia uproszczone zestawienie wydatków i 

wpływów. 

5. Zarząd Rady Rodziców w składzie co najmniej 3 osobowym w uzasadnionych przypadkach 

może podjąć decyzję dotycząca wydatkowania środków Rady Rodziców w kwocie do 500,00 zł ( 

pięćset złotych), z czego na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców przedstawia rozliczenie. 

6. Zarząd Rady Oddziałowej w składzie pełnym. tj. przewodniczący, zastępca, skarbnik w 

uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję dotycząca wydatkowania środków klasowych w 

kwocie do 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Z czego na najbliższym zebraniu klasowym 

przedstawia rozliczenie. Za uzasadnione przypadki określa się w szczególności: uzasadnione dobro 

dziecka, bezpieczeństwo, zdrowe i życia dzieci. 

7. Członkowie Zarządu Rady Rodziców lub upoważnieni członkowie Rady Rodziców pełnią 

dyżury w trakcie wyznaczonych zebrań z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

§ 7 

Kompetencję Komisji Rewizyjnej 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje: 

1) realizację uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, 

2) gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców. 

2. Zarząd Rady Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami 

pokontrolnymi. 

§ 8 

Posiedzenia Rady Rodziców  

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie 

rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

2. Harmonogram spotkań Rady Rodziców zostaje przedstawiony do końca października każdego 

roku szkolnego i opublikowany na tablicy ogłoszeń. 

3. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział każdy z rodziców/ opiekunów prawnych 

uczniów szkoły oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej, w uzasadnionych przypadkach 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.  

4. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady Rodziców zwołuje 

przewodniczący powiadamiając członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem 

posiedzenia.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady 

Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania 7 dniowego terminu. 

6. Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 

składu ww. Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 



 

7. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego. 

8. Członkowie Rady Rodziców na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. 

9. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły lub przesłany email na 

skrzynki kontaktowe członków Rady Rodziców 

10. Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego. 

11. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne 

osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

12. Zgodnie z art. 83 ust. 1a Prawa Oświatowego w zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć 

pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia 

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy 

informacji o stanie zdrowia uczniów. 

13. Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. 

14. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane. 

15. Protokoły posiedzeń Rady Rodziców są przyjmowane przez Radę w drodze jawnego 

głosowania na następnym posiedzeniu Rady. 

§ 9 

Podejmowanie uchwał Rady Rodziców 

Wydawanie opinii  

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady Rodziców, 

głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

3. Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

4. Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały. 

§ 10 

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców 

1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo: 

1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem 

procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za 

poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych. 

2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły. 

3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę 

Rodziców. 

4) Członkowie Rady Rodziców mają prawo kandydowania do organów Rady Rodziców 

5) Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach, 

pracach Rady Rodziców oraz przekazywania rodzicom/ opiekunom prawnym ustnych sprawozdań na 

zebraniach klasowych. 



 

6) W uzasadnionych przypadkach członkowie Rady Rodziców mogą powołać komisje i zespoły 

zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy lub odpowiedzialne za wykonanie określonego 

zadania  

7) W przypadku powołania określonego zespołu członkowie wyrażają dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO dotyczących pełnienia funkcji w 

określonym zespole oraz podania jego danych do wiadomości publicznej, poprzez opublikowanie jego 

imienia i nazwiska, klasy na tablicy szkolnej Rady Rodziców oraz stronie internetowej szkoły. 

§ 11 

Fundusze Rady 

1. Zgodnie z art. 84 ust. 6 Prawa Oświatowego ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi, Rada Rodziców gromadzi fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w planie 

finansowym wydatków najpóźniej do końca listopada roku szkolnego. 

3. Plan finansowy uchwalony przez Radę Rodziców podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie go na tablicy informacyjnej lub w systemie Librus. 

§ 12 

Plan działania i cele 

1. Rada Rodziców na koniec roku szkolnego określa priorytetowe cele i zadania Rady Rodziców 

na kolejny rok szkolny. 

2. Plan działania, cele oraz planowane przedsięwzięcia Rada Rodziców przedstawia na pierwszym 

zebraniu Rad Oddziałowych. 

3. Plan działania zostaje przekazany przedstawicielowi Rady Oddziałowej w celu 

zaprezentowania na pierwszym zebraniu. 

4. W uzasadnionych przypadkach przedstawiciele Zarządu Rady Rodziców mogą przedstawić 

plan działania, skrócony plan działania określający planowane cele i zadania na zebraniach rodziców. 

§ 13 

Wnioski o środki finansowe do Rady Rodziców 

1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Samorząd Uczniowski 

2. Złożone wnioski rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.  

3. Wnioskodawca niezwłocznie uzyskuje informację o pozytywnym lub negatywnym 

rozpatrzeniu wniosku. W przypadku negatywnej opinii Rady Rodziców – otrzymuje krótkie 

uzasadnienie decyzji. 



 

4. Zarząd Rady Rodziców prowadzi na każdy rok ewidencję wpływających wniosków. 

5. Ewidencja stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna dla każdego rodzica/ opiekuna 

prawnego na zebraniach Rady Rodziców. 

§ 14 

Konto Bankowe 

1. Rada ma wydzielone konto bankowe. 

2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby. 

3. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady Rodziców. 

§ 15 

Przechowywanie dokumentów Rady Rodziców  

1. Dokumenty Rady Rodziców związane z jej funkcjonowaniem, w szczególności dokumenty 

finansowe przechowywane są przez okres 5 lat. 

2. Za przechowywanie dokumentów Rady Rodziców i właściwe ich zabezpieczenie odpowiada 

Przewodniczący Rady Rodziców, Skarbnik – w zakresie dokumentów finansowych. 

§ 16 

1. Przetwarzanie danych osobowych Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi.  

1) Administratorem danych członków Rady Rodziców i Rad Oddziałowych jest Zarząd Rada 

Rodziców. 

2)  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa ( Prawa Oświatowego) w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców Szkoły 

określonych w statucie szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi oraz zgodnie z Regulaminem Rady 

Rodziców. 

3) Dane osobowe członków Rady Rodziców i Rady Oddziałowej przetwarzane są na podstawie 

dobrowolnej zgody. 

4)  Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców 

Szkoły.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 



 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

II. Przetwarzanie danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 143 w Łodzi. 

1. Administratorem danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych/ uczniów jest Rada 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi. 

2.  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa ( Prawa Oświatowego) w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców Szkoły 

określonych w statucie szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi oraz zgodnie z Regulaminem Rady 

Rodziców. 

W szczególności przetwarzanie danych rodziców/ opiekunów prawnych/ uczniów odbywa się w 

związku z rozliczeniem wpłat na Radę Rodziców, składaniem wniosków do Rady Rodziców, 

sprawami organizacyjnymi w których rodzic/ opiekun prawny/ uczeń jest zaangażowany w ramach 

działalności Rady Rodziców. 

W ramach operacji przetwarzania Rada Rodziców może przetwarzać następujące dane: imię i 

nazwisko, klasa, numer konta bankowego ( w przypadku wpłat dokonywanych na konto Rady 

Rodziców), telefon, email. 

3. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody. 

4.  Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców 

Szkoły. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



 

 

Załącznik nr 1.  

Wzór 

 

Ewidencja wniosków o środki finansowe do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 w 

Łodzi na rok szkolny ………./………  

 

Lp. 
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WPŁYWU 

WNIOSKU 
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WNIOSKU 
DANE WNIOSKODAWCY 

DECYZJA 

RADY 

RODZICÓW 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

Załącznik nr 2  

Wzór  

 

Łódź, dn.  ……………… 

 

 

Wniosek o środki finansowe do Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi. 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie …………………………………………………...…. 

w kwocie: …………………………………………………………………………..………….. 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

……………………………………  

Podpis wnioskodawcy 

Decyzja Rady Rodziców  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody                             

……………………………………………. 

Data i podpis  

Uzasadnienie negatywnej decyzji Rady Rodziców  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

inne uwagi 

………………………………………………………………………………………………………… 

1. Administratorem danych jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 143  

2. Dane wnioskodawcy będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie dobrowolnej zgody 

3.  Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców Szkoły.  

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.  



 

 

Załącznik nr 3  

Wzór 

Plan działania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 

na rok ………./………  

 

W roku szkolnym ………/……… Rada Rodziców zaplanowała następujące działania. 

 

Lp. działanie / cel 
planowany 

termin relacji 

przewidywany 

koszt 

uwagi / osoba/y 

odpowiedzialna /ne 

1.     

2.     

3.      

4.     

     

     

     

 



 

 

Załącznik nr 4 

Wzór 

 

Protokół zebrania nr …………… 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 143 w Łodzi  

z dnia ……………………….. 

 

Obecnych ….. osób według listy obecności załączonej do protokołu, w tym …… uprawnione do głosowania. 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie zgromadzonych członków Rady oraz p. Dyrektor przez  przewodniczącego/cą Rady. 

2. Zabranie Głosu przez  Dyrektora szkoły. 

3. Przeprowadzenie wyborów nowego składu Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. 

4. Podjęcie uchwał: 

 Nr 1/…../….. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej 

 Nr 2/…../….. w sprawie zatwierdzenia treści Reguaminu Rady Rodziców 

 Nr 3/…../….. w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok 

szkolny ….../…… 

 Nr 4/…../….. w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Szkoly Podstawowej nr 143 w 

Łodzi na rok …… 

 Nr5/…../….. w sprawie zatwierdzenia dni dyrektorskich na rok szkolny ….../…... 

5. Zatwierdzenie planu finansowego Rady Rodziców. 

6. Omówienie spraw bieżących. 

7. Odczytanie wniosków o wsparcie (kopie dołączone do protokołu), które wpłynęły do Rady Rodziców i 

przeprowadzenie głosowania. 

 Podanie o …….. 

8. Ustalenie harmonogramu spotkań Rady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokolant       Przewodniczący/a 

 

…………………………….     ……………………………... 



 

 

Załącznik nr 5 

Wzór 

 

Ewidencja Protokołów Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi 

 

LP. NR PROTOKOŁU DATA UWAGI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

Załącznik nr 6  

 Wzór 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

RADA RODZICÓW 

 

Przy określonej funkcji wpisujemy proponowane imię i nazwisko – spośród członków Rady 

Rodziców. 

Proponujemy tylko jednego kandydata na określone stanowisko  

 

1. Przewodniczący Rady Rodziców …………………………………………………. 

 

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców……………...……………………… 

 

 

3. Skarbnik……………………………………………………………..……………… 

 

 

4. Sekretarz Rady Rodziców …………………………………………………………. 



 

 

Załącznik nr 7 

Wzór 

  

KARTA DO GŁOSOWANIA 

RADA ODDZIAŁOWA  

 

Przy określonej funkcji wpisujemy proponowane imię i nazwisko – spośród delegowanych 

rodziców.  

 

Proponujemy tylko jednego kandydata na określone stanowisko  

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców ………………………………………………………………. 

 

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców……………...…………………………………… 

 

Skarbnik………………………………………………………………………………………… 



 

 

Załącznik nr 8 

Wzór  

Protokół  

z dnia ………………….. 

z wyboru zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi  

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

1. Pan/i……………………………………………………………………..………………. 

2. Pan/i …………………………………………………………….………………………. 

3. Pan/i ………………………………………………………………….……….………… 

Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów kandydat/ka na 
 
1. Przewodniczącego Rady Rodziców …………………………………………...……………. 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów  

2. Zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców……………………………...……….……….. 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów 

3. Skarbnika…………………………………………………………………………………….. 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów 

4. Sekretarza Rady Rodziców ……………………………………...………………..………… 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów 

. 

Poszczególni kandydaci na ww. określone funkcję wyraził/a zgodę. 

Komisja stwierdza, że do głosowania uprawnionych było ……………….. osób. 

Wydano ……………………… (liczba) kart do głosowania. 

Głosowało ………………...…. (liczba) osób. 

Głosów ważnych oddano ……..…..…… (liczba), głosów nieważnych nie było. 

 

 

Na tym Protokół zakończono i podpisano.  

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej 
: 

………………………………………………… 
 

…………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 



 

 

Załącznik nr 9 

Wzór 

UWAGA! 

Protokół należy przekazać Reprezentantowi klasy do Rady Rodziców, który dostarczy 

następnie dokument na zebranie Rady Rodziców w dniu ………….. roku. 

 

Protokół 

z wyboru Rady Oddziałowej klasy …………………  

Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi  

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: 

4. Pan/i ……………………………………………………………………………………. 

5. Pan/i ………………………………………………...………….………………………. 

6. Pan/i ………………………………………………………………………….………… 

Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów kandydat/ka na stanowisko 
 
1. Przewodniczącego Rady Rodziców ……………………………………………………….. 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów  

2. Zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców……………………...……………………… 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów 

3. Skarbnika……………………………………………………………………..…………… 

otrzymał/a ……………… (liczba) głosów 

. 

Poszczególni kandydaci na ww. określone funkcję wyraził/a zgodę. 

Komisja stwierdza, że do głosowania uprawnionych było ……………….. osób. 

Wydano ……………………… (liczba) kart do głosowania.  

Głosowało ………………...…. (liczba) osób.  

Głosów ważnych oddano …………...…… (liczba), głosów nieważnych nie było. 

 

Na tym Protokół zakończono i podpisano.  

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 
 

…………………………………………………… 
...…………………………………………………. 
...…………………………………………………. 



 

 

Załącznik nr 10 

Wzór 

 
INFORMACJA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH CZŁONKA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 143 

 

W związku z wyborem na członka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 w 

Łodzi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z 

pełnioną funkcją w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców Szkoły 

określonych w statucie szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi oraz zgodnie z 

Regulaminem Rady Rodziców. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzani moich danych: imienia i nazwiska, emaila, telefonu 

kontaktowego.  

Jednocześnie jestem świadomy/a że podanie danych jest dobrowolne. 

Zasady przetwarzania danych, obowiązek informacyjny, a także moje prawa dotycząc 

przetwarzania moich danych określone zostały w Regulaminie Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 143 w Łodzi zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  

 

lp. imię i nazwisko klasa  telefon 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

 

Załącznik nr 11 

Wzór 

 
INFORMACJA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH CZŁONKA RADY ODDZIAŁOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 143 klasy ……… 

 

W związku z wyborem na członka Rady Oddziałowej Szkoły Podstawowej nr 143 w 

Łodzi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z 

pełnioną funkcją w celu realizacji działań statutowych Rady Rodziców Szkoły 

określonych w statucie szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi oraz zgodnie z 

Regulaminem Rady Rodziców. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzani moich danych: imienia i nazwiska, emaila, telefonu 

kontaktowego.  

Jednocześnie jestem świadomy/a że podanie danych jest dobrowolne. 

Zasady przetwarzania danych, obowiązek informacyjny, a także moje prawa dotycząc 

przetwarzania moich danych określone zostały w Regulaminie Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 143 w Łodzi zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  

 

lp. imię i nazwisko email telefon 

    

    

    

    

    

    
 


