
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2014 Rady Rodziców Deutscher Kindergarten w Warszawie                   
z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

 

Regulamin Rady Rodziców 

Niepublicznego Przedszkola „Deutscher Kindergarten” 

 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze 

zm.), 

 Statut Przedszkola z dnia 28 sierpnia 2012 r. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem przedstawicielskim Rodziców, 

współdziałającym z Organem prowadzącym, Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną 

oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań statutowych 

Przedszkola.  

2. Rada Rodziców reprezentuje interesy Rodziców względem Dyrekcji Przedszkola. 

3. Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje charytatywnie. 

4. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, jakie zostały im powierzone w trakcie pełnienia funkcji. Obowiązek ten 

obowiązuje Członków Rady także po zakończeniu kadencji. 

5.  Członkowie Rady Rodziców nie posiadają prawa, które pozwalałoby im wpływać na 

decyzje Zarządu, Rodziców lub Pracowników Przedszkola. Prawa i obowiązki Zarządu oraz 

Pracowników Przedszkola pozostają nienaruszone. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Przedszkola. 

 

Cele i zadania 

§2 

 

Rada Rodziców otrzymuje następujące zadania: 



1. Pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy Przedszkola. 

2. Pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych i 

wychowawczych placówki. 

3. Organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych na potrzeby 

Przedszkola oraz akcji charytatywnych. 

4. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, Przedszkolu, w środowisku. 

5. Gromadzenie własnych funduszy pochodzących z darowizn rodziców oraz podejmowanie 

działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz Przedszkola. 

6. Przekazywanie Rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola informacji o udzielanej 

pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców. 

7. Pomoc w udoskonaleniu warunków organizacji pracy Przedszkola. 

 

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców 

§ 3 

 

1. Kandydowanie i reprezentowanie rodziców grupy w Radzie Rodziców Przedszkola jest 

dobrowolne. 

2.  Wybór nowych członków Rady Rodziców (Rad Grup) w ciągu roku szkolnego może 

odbywać się na zasadzie: 

a. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracy Rady 

Rodziców, 

b. propozycji członków Rady Rodziców, Rodziców bądź Dyrektora Przedszkola. 

3. Wybory dotyczące zgłoszonych i zaproponowanych kandydatów mają charakter tajny i 

odbywają się zwykłą większością głosów w grupach wg poniższych zasad: 

a. Rodzice w każdej grupie wybierają spośród rodziców danej grupy członków Rady 

Grupy w liczbie 2 osób (osoba reprezentująca grupę oraz jej zastępca), 

b. wybory do Rady Grupy odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców danej grupy, 

nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym, 

c. każde dziecko reprezentuje jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych), 

d. za wybranego przedstawiciela Rady Grupy uważa się kandydata, który otrzymał 

największą liczbę głosów, za jego zastępcę, kandydata z drugą najwyższą liczbą 

głosów. 

4. Rada Rodziców składa się ze wszystkich członków Rad Grup. 

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



a. Złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola. 

b. Odwołania na wniosek Rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim 

przegłosowaniu zwykłą większością głosów.. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4 

 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. 

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 (lub upoważnionej osobie) wszystkie sprawy (łącznie z finansami) 

związane z działalnością Rady Rodziców. 

4. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za 

zgodą 85 proc. członków Rady Rodziców na posiedzeniu otwartym wraz z Dyrektorem 

Przedszkola. 

5. Decyzja dotycząca zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością 

głosów członków Rady Rodziców oraz Dyrektora Przedszkola. 

6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.  

7. Spotkania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki. 

8. Dokumentacja Rady Rodziców winna być uzupełniana na bieżąco i składowana w 

placówce. 

9. Regulamin jednogłośnie został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26 

sierpnia 2014 roku uchwałą Nr 1/2014. 

10. Tekst regulaminu został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

a. do dokumentacji Rady Rodziców, 

b. do wglądu ogółu Rodziców, umieszczony w dostępnym miejscu, 

c. dla Organu prowadzącego, 

d. dla Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej. 

 


