Załącznik nr 2 do Statutu
Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Rodziców

REGULAMIN

WYBORU RADY RODZICÓW
w Zespole Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego
w Kołobrzegu

Listopad ‘2017

1.

§ 1.
Wybory do Rady Rodziców przeprowadzone zostaną na pierwszym zebraniu każdego

oddziału we wrześniu.
2. Pierwsze zebranie każdego oddziału powinno się odbyć do końca trzeciego tygodnia września.
§ 2.

1.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu,

wybierają spośród siebie radę oddziałową w głosowaniu tajnym.

2. Wybory mają moc prawną bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu uprawnionych
do głosowania zgodnie z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału.
4. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach (głosować) tylko jeden rodzic (prawny
opiekun).
§ 3.

1. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby.
2. Rada oddziałowa w oddziałach szkoły specjalnej może liczyć mniej niż 3 osoby.
3. Rodzice mogą podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności rady oddziałowej rodziców.
§4.

1. Rodzice uczniów klas drugich i trzecich mogą w tajnym głosowaniu (na kartach zgodnych
z załącznikiem nr 1) podjąć decyzję o pozostawieniu rady oddziałowej (dawnej trójki klasowej
rodziców) na kolejny rok szkolny (z zastrzeżeniem ust. i 4).

2. Decyzję rodziców (prawnych opiekunów) należy zapisać w protokole z wyborów
do oddziałowej rady rodziców.

3. W przypadku połączenia oddziałów w trakcie trwania roku szkolnego, wybór rady
oddziałowej nowo utworzonego oddziału musi odbyć się w ciągu 30 dni od daty połączenia.

4. Ust. 1. i 2. obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.
§ 5.

1. Zebranie wyborcze prowadzi wychowawca danego oddziału.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić wniosek o prowadzenie zebrania przez jednego
z rodziców (prawnych opiekunów). Decyzja podejmowana jest w głosowaniu jawnym.

§ 6.

1. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym
spośród uczestników zebrania.

2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.
§ 7.

1. Do rad oddziałowych mogą kandydować rodzice (prawni opiekunowie). Inni członkowie
rodziny ucznia mogą kandydować po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (prawnych
opiekunów).

2. Kandydaci są zgłaszani przez uczestników zebrania. Kandydat musi wyrazić zgodą na udział
w Radzie Rodziców oraz radzie oddziałowej.

3.

Zgłoszenie nieobecnej osoby jako kandydata wymaga dostarczenia jej pisemnej zgody na
udział w Radzie Rodziców oraz radzie oddziałowej.

4.

Prowadzący zebranie zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów.
§ 8.

1. Uczestnicy zebrania .wpisują w kolejności alfabetycznej zgłoszonych kandydatów na karty
do głosowania (załącznik nr 2).

2. Głosujący wstawiają znak „X" przy nazwiskach jednego, dwóch lub trzech kandydatów.
3. Prowadzący zebranie zbiera wypełnione karty do głosowania i przekazuje komisji skrutacyjnej.
§ 9.

1. Komisja skrutacyjna liczy oddane głosy i ogłasza wynik głosowania.
2. Prowadzący zebrania zapisuje liczbę uzyskanych głosów przy nazwiskach zapisanych na tablicy.
3. W skład rady oddziałowej wchodzi trzech kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. W przypadku, kiedy głosowanie nie wyłoni członków rady oddziałowej prowadzący zarządza
powtórne głosowanie.
§ 10.

1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz przedstawiciela do Rady
Rodziców szkoły.

2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady
Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym,

spośród wybranych członków rady oddziałowej.

3. Rodzic mający w szkole więcej niż jedno dziecko może w Radzie Rodziców reprezentować tylko
jeden oddział.
§ 11.

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców
oraz zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora.

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
3.

Na

pierwszym

posiedzeniu

Rada

Rodziców

wybiera

spośród

swoich

członków:

przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną w składzie trzy osoby.
§ 12.

1. Od wyników wyborów do oddziałowych rad lub do Rady Rodziców, w przypadku naruszeniu
niniejszego regulaminu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu trzech dni od dnia wyborów,
do przewodniczącego urzędującej Rady Rodziców.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur wyborczych przewodniczący zarządza ponowne
wybory w oddziale, w którym stwierdzono uchybienia.

3. Ponowne wybory należy przeprowadzić przed pierwszym zebraniem Rady Rodziców w danym
roku szkolnym.
§ 13.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Załącznik nr 1

KARTA DO GŁOSOWANIA ZA POZOSTAWIENIEM DOTYCHCZASOWEJ RADY

WYRAŻAM ZGODĘ NA POZOSTAWIENIE DOTYCHCZASOWEJ
RADY ODDZIAŁU
NA ROK SZKOLNY 20. ……... /2 0… … …

TAK
NIE
KLASA, SYMBOL ODDZIAŁU

WYCHOWAWCA

…………………………………………

…………………………………

SKŁAD DOTYCHCZASOWEJ RADY ODDZIAŁOWEJ

Oddanie głosu polega na postawieniu znaku X

Załącznik nr 2

KARTA DO GŁOSOWANIA
NA CZŁONKÓW ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW

WYBORY CZŁONKÓW ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 20….... / 20......

KLASA, SYMBOL ODDZIAŁU

WYCHOWAWCA

…………………………………………

…………………………………………

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

GŁOS

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Oddanie

głosu

na

kandydata

polega

na

postawieniu

znaku

„X”

w

rubryce

nazwisku.
Każdy z uprawnionych może oddać głos na jednego, dwóch lub trzech kandydatów.

przy

jego

