
                                       Regulamin wyborów do Rady Rodziców

1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we września na pierwszym 
zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają sie bez względu na frekwencje 
rodziców na zebraniu.

2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Rade 
Oddziałową

3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady oddziałowej 
decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach do Rady oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. 
Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu 
jawnym spośród uczestników spotkania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące 
do Rady oddziałowej.

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców 
uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia osoba i kolejne osoby uzyskają tę sama liczbę 
głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.

7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziałowej jest 
jednocześnie wybrana do Rady rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi 
inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów , głosowanie powtarza 
się dla tych osób.

8. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego 
oddziału w szkole, zarządza  się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru 
przedstawiciela w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.

9. Spośród osób,które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik w wyborach do Rad 
Oddziałów wyłania się kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców. W przypadku 
gdy dwie osoby mają równą liczbę głosów, głosowanie zostaje powtórzone.

10. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust.8 wybierają trzyosobową Komisję Rewizyjną. 
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu 
czternastu dni od terminu wyborów.

11. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i 
zawołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze 
posiedzenie Rady rodziców powinno odbyć się w terminie do czternastu dni od terminu 
wyborów.


