
§ 8 Statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie  

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 

2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być 

sprzeczny ze statutem przedszkola. 

3. Rada Rodziców jest samorządnym organem przedstawicielskim rodziców, współdziałającym  

z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną oraz organizacjami i instytucjami uczestniczącymi  

w realizacji zadań statutowych przedszkola. 

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa 

regulamin działalności Rady Rodziców. 

6. Podstawowym ogniwem Rady Rodziców jest trzyosobowa rada grupowa rodziców, wybierana 

przez ogólne zebranie rodziców dzieci danego oddziału. W skład rady grupowej wchodzi z urzędu 

nauczycielka danego oddziału. Ogólne zebranie rodziców dzieci danego oddziału wybiera spośród 

członków rady grupowej jej przewodniczącego, który z urzędu wchodzi w skład Rady Rodziców 

Przedszkola. Pozostałe osoby rady grupowej to sekretarz i skarbnik.  

7. W skład Rady Rodziców Przedszkola wchodzą: przewodniczący rad grupowych oraz  

z urzędu dyrektor przedszkola. Działalność Rady Rodziców Przedszkola kieruje jej przewodniczący, 

wspólnie z wiceprzewodniczącym, sekretarzem oraz skarbnikiem, którzy wybierani są spośród 

wszystkich delegatów do Rady Rodziców Przedszkola. Zespół ten stanowi prezydium Rady 

Rodziców. Na wniosek Rady Rodziców po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola w jego pracach 

mogą brać udział także inne osoby. 

8. Rada Rodziców, na podstawie odrębnych przepisów, ma prawo delegować jednego członka rady do 

składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora przedszkola, powołanej przez Burmistrza Miasta 

Złotowa. Określa się następujący tryb wyłaniania przedstawiciela Rady Rodziców: 

1) Rada Rodziców wyłania swojego przedstawiciela w głosowaniu tajnym, zgodnie z 

zasadami obowiązującego prawa, 

2) do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli Rady Rodziców powołuje się 

trzyosobową komisję skrutacyjną, 

3) w skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące, 

4) kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą, 

5) każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę, 

6) przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego 

głosu na swojego kandydata,  

7) przedstawicielami Rady Rodziców zostają osoby, które uzyskały największą liczbę 

głosów, 



8) z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół. 

9. Działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna powołana przez rodziców. 

Szczegółowy zakres zadań Komisji Rewizyjnej określa regulamin Rady Rodziców Przedszkola. 

10. Kadencja Rady Rodziców Przedszkola trwa 1 rok. Członkowie Rady nie wywiązujący się  

z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez ogólne zebranie 

rodziców. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady Rodziców, wybierani są na 

zebraniach grupowych rodziców nowi członkowie. 

11. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest 

sprzeczna z prawem lub ważnym interesem przedszkola dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 

14 dni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

 


