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Akty prawne stanowiące o radzie rodziców

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) USO

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) KN
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Akty prawne stanowiące o radzie rodziców

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania
oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066, z późn. zm.) R1

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) R2

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 169, poz. 1324) R3
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Akty prawne stanowiące o radzie rodziców

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia
2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie
tworzy się rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 1101, z późn. zm.)
R4

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) R5

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca
2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych
(Dz. U. Nr 52, poz. 466) R6
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Rada rodziców jako organ szkoły 

• Szczegółowe kompetencje organów szkoły*, do których należy
m.in. rada rodziców, określa statut szkoły, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. (R 5);

• Statut szkoły określa m.in. organizację i formy współdziałania
szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki;

• Statut szkoły określa m.in. zasady współdziałania organów
szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi (R5);

* Przez szkołę należy także rozumieć placówkę.
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Powoływanie i regulamin rady rodziców

W szkołach i placówkach, z wyjątkiem szkół i placówek określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r.,
działają rady rodziców reprezentujące ogół rodziców uczniów (art. 53
USO);

• W skład rad rodziców wchodzą:
� w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

� w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli,

� w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli,
- wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów
danego oddziału, rodziców wychowanków danej placówki, rodziców
uczniów danej szkoły (art. 53 ust. 2 USO);

• Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym
roku szkolnym (z rady oddziałowej wybiera się 1 przedstawiciela/członka
rady rodziców) (art. 53 ust. 3 USO);
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Powoływanie i regulamin rady rodziców

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym 
określa w szczególności: 
− wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
− szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad 

oddziałowych oraz wyboru do rady rodziców odpowiednio szkoły 
lub placówki (art. 53 ust. 4 USO);

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady 
i zakres współpracy (art. 53 ust. 5 USO); 
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• Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów
szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły (art. 54 ust. 1 USO);

• Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:

− program wychowawczy szkoły,

− program profilaktyki obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców (art. 54 ust. 2 pkt 1 USO);

� W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program
wychowawczy i profilaktyki uchwala rada pedagogiczna.

Kompetencje rady rodziców
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Kompetencje rady rodziców

Rada rodziców : 

• opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa
art. 34 ust. 2, opracowywanego przez dyrektora szkoły na
polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny (E – w
obszarze efekty) (art. 54 ust. 2 pkt 2 USO);

• opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
szkoły (art. 54 ust. 2 pkt 3 USO);
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Kompetencje rady rodziców

• Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład komisji powołanej
przez dyrektora szkoły, w przypadku rozpatrywania zastrzeżenia ucznia
lub jego rodziców zgłoszonego do dyrektora szkoły dotyczącego
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§ 19 ust. 4 pkt 2 lit g R2);

• Rada rodziców wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem
uczniowskim może występować do organu prowadzącego o nadanie
szkole imienia (lub rada szkoły) (np. § 1 ust. 4 w załączniku nr 2 do
R5);

• Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną
organizację (np. organizację harcerską) wymaga uzyskania zgody
dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców
(wymagana jest także pozytywna opinia rady szkoły) (art. 56 ust. 2
USO);

10



Kompetencje rady rodziców a ocena pracy 

nauczyciela 

• Rada rodziców może składać wniosek o ocenę pracy
nauczyciela (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) (art. 6a ust.1 pkt
5 KN);

• Dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela
(stażysty, kontraktowego i mianowanego) za okres stażu po
zasięgnięciu opinii rady rodziców. (Rada rodziców powinna
przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie) (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2, ust. 7
KN);

• Przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład zespołu
oceniającego (powołanego przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny), który rozpatruje odwołanie od oceny pracy
nauczyciela (jeżeli w szkole nie powołano rady szkoły) (§ 6 ust.
1 pkt 3 R1);
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Kompetencje rady rodziców a ocena pracy 

dyrektora szkoły

• Przedstawiciel rady rodziców jest powoływany do komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 36a ust. 6 pkt
3 USO);

• Przedstawiciel rady rodziców może wchodzić w skład zespołu
rozpatrującego wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie
oceny jego pracy (§ 9 ust. 1 pkt 3 R1);
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Fundusze rady rodziców

• W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki,
rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł;

• Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa
regulamin działalności rady rodziców, o którym mowa w art. 53
ust. 4 (art. 54 ust. 8 USO);
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Rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy si ę 
rad rodziców

Rad rodziców nie tworzy się w następujących rodzajach szkół
i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego i ministrów:

• szkoły dla dorosłych, szkoły policealne dla młodzieży,
• szkoły w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej,
• szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych, szkolne schroniska

młodzieżowe, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich,

• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne,
• młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
• bursy i domy wczasów dziecięcych,
• biblioteki pedagogiczne. (R 4)
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