
Regulamin wyborów do Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Warcinie 

im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Opracowano zgodnie z Ustawą z dn. 11.04.2007r. o systemie oświaty oraz zmianie innych 

ustaw (Dz.U. z 2007r. nr 80 poz. 542) Rada Rodziców jest utworzona z przedstawicieli wszystkich 

oddziałów (klas).  Rada Rodziców nie  będzie  mogła  działać,  jeżeli  chociażby jeden oddział  nie 

wyłoni swojego reprezentanta.

1. Wybory  do  Rady  Rodziców  są  przeprowadzane  corocznie  we  wrześniu,  na  pierwszym 

zebraniu  rodziców każdego oddziału.  Wybory odbywają  się  bez względu na frekwencje 

rodziców na zebraniu;

2. Zgromadzeni  na  zebraniu  rodzice  danego  oddziału  wybierają  ze  swego  grona  „trójkę 

klasową” (3 osoby);

3. Do udziału w wyborach do trójki klasowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. 

Jeden uczeń może być reprezentowany w wyborach tylko przez jednego rodzica;

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Jeżeli trzecia osoba i kolejne osoby uzyskają tę 

samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone;

5. Wybory  trójek  klasowych  prowadzi  wychowawca  danego  oddziału,  do  jego  zadań  jako 

przewodniczącego należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów;

b) przygotowanie wspólnie z rodzicami kart do głosowania;

c) nadzorowanie przebiegu głosowania;

d) obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten 

nie może być kandydatem do trójki klasowej;

e) ogłoszenie wyników i sporządzenie protokołu z wyborów.

6. Głosowanie odbywa się na wcześniej przygotowanych kartach;

7. Rodzic biorący udział w głosowaniu stawia znak „X” obok nazwiska jednego, dwóch lub 

trzech kandydatów, na których głosuje (głos ważny);

8. Członkowie  wybranej  trójki  klasowej  wypełniają  oświadczenie,  na  którym  wskazują 

swojego przedstawiciela do Rady Rodziców;

9. Sporządzony  protokół  oraz  oświadczenia  wybranej  trójki  klasowej  wychowawca  klasy 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły;
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10. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września 

danego  roku  szkolnego.  Na  zebraniu  tym  następuje  ukonstytuowanie  Rady  Rodziców 

(wybór przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika);

11. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela 

danej  trójki  klasowej  to w terminie  do 30 dni  od ustania  członkostwa w Radzie  należy 

przeprowadzić wybory uzupełniające.
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