Załącznik nr 2R
do Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW
PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała nr 7/2007 z 18 czerwca 2007 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. J.
Piłsudskiego w Horyńcu-Zdrojuw sprawie: przyjęcia szczegółowego trybu przeprowadzenia
pierwszych wyborów do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w
Horyńcu-Zdroju
opracowana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz. 542)
§1
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju tworzą
przedstawiciele rad oddziałowych wchodzących w skład Szkoły Podstawowej im. M. J.
Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju
§2
I. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób
następujący:
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły zwoływane są we wrześniu 2007 r. pierwsze
zebrania klasowe rodziców uczniów.
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy(oddziału) wybierają rady oddziałowe
składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w pkt 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Osoba upoważniona przez dyrektora szkoły otwiera zebranie rodziców oddziału i
przewodniczy do zakończenia wyborów.
5) Przewodniczący zapewnia prawidłowy przebieg wyborów.
6) Do zadań przewodniczącego zebrania należy:
a) zapewnienie prawidłowego przebiegu wyborów, w tym obsługę administracyjną
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do komisji wyborczej
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
d) przygotowanie we współpracy z komisją wyborczą kart do głosowania
e) nadzorowanie przebiegu głosowania
f) nadzorowanie liczenia głosów
g) ogłoszenie wyników głosowania
7) Przewodniczący zebrania przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy
przybyli na pierwsze zebranie.
8) Rodzice wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji wyborczej oraz dwóch
członków komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory. Przewodniczącym ani członkiem
komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.
9) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez
rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
10) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
11) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

12) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
kandydatów.
13) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14) Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na
których głosuje.
15) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X
jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
16) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów.
17) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z
nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
18) Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.
II. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady
oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie
Rodziców. Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują
swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie
rady oddziałowej i przekazują przewodniczącemu zebrania.
III. Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z
rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków rady oddziałowej i
przewodniczącego zebrania.
IV. Protokół z wyborów, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący
zebrania przekazuje Dyrektorowi szkoły.
V. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do
chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego
zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
Obowiązuje od dnia 10 listopada 2010r.

