
                                 Najważniejsze kompetencje rady rodziców 

 

                              Rada rodziców: 
 

  uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program 

   profilaktyki szkoły 

                                    Art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty:  

            2. Do kompetencji rady rodziców (...)  należy:  

               1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

                   a)  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści 

                        i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

                        realizowanego przez nauczycieli,  

         b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

              uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 

              treści i działania o charakterze  profilaktycznym skierowane do 

              uczniów, nauczycieli i  rodziców; 

 

  wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji 

   Art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty: 

            2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną  

                organizację (…) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki,  

                wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

                po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

        

  wnioskuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela 
   Art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela: 

            1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena 

                pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż 

                po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, 

                o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

    5) rady rodziców. 

 

  uczestniczy w ocenie pracy dyrektora szkoły 
   § 9  ust. 1 pkt 3 rozporządzenia  Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 

 2012 r. w sprawie kryteriów  i trybu  dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

    postępowania  odwoławczego  oraz składu i sposobu powoływania zespołu 

   oceniającego: 

            § 9.1.Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje (…) 

                      w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący  

                      szkołę zespół oceniający w składzie: 

                     3)  przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, 

                          w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców; 

                       

  opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień 

  awansu zawodowego 

  Art. 9c ust. 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela: 

            6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie 

                dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, (z realizacji planu rozwoju 

                zawodowego – przyp. WS), z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju 



                zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu 

      się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu 

      opinii rady rodziców, 

               2)  w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

           7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od otrzymania 

               zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 

               Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym 

                                       mowa w ust. 6. 

 

  bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko 

            dyrektora szkoły 

            Art. 36a ust. 6  pkt 3 lit. b ustawy o systemie oświaty:  

            6. W celu przeprowadzenia konkursu  organ prowadzący szkołę lub placówkę 

                powołuje  komisję konkursową w składzie: 

               3)  po jednym przedstawicielu: 

                                            b) rady rodziców, 

 

  gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 

   przeznaczane na działalność statutową szkoły 

  Art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty: 

           8. 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, o którym mowa 

               w art. 53 ust. 4. 

 

  opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 
   Art. 54  ust. 2   pkt  3 ustawy o systemie oświaty: 

            2. Do kompetencji rady rodziców (...) należy:  

               3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

  występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę  

    i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

    wszystkich sprawach szkoły 

   Art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty: 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub 

      placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego 

      nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub 

        placówki.  
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