
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach. 

1. Wybory do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

każdego oddziału we wrześniu – w  terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17. 

2. Wybory przeprowadza Rada Oddziałowa z poprzedniego roku szkolnego, bądź Wychowawca klasy. 

3. Powyższe wybory powinny mieć charakter tajny. 

4. W wyborach, o których mowa, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny). 

5. Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy (oddziału) wybierają Rady Oddziałowe składające się z 

trzech rodziców uczniów danej klasy (oddziału). 

6. Do Rady Oddziałowej wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

7. Do Rady Rodziców szkoły wchodzi 1 osoba – przedstawiciel Rady Oddziałowej, który uzyskał największą 

liczbę głosów. Reprezentant oddziału w Radzie Rodziców pozostaje członkiem Rady Oddziałowej, jak 

również pełni rolę łącznika z Radą Oddziałową, a poprzez nią – z całą klasą. 

 

8. Sposób przeprowadzenia wyborów do Rad Oddziałowych: 

a) Kandydaci do Rady Oddziałowej zgłaszani są poprzez osoby uczestniczące w zebraniu, w tym również 

Wychowawcę klasy. Kandydaci wyrażają ustną zgodę.  

b) Powoływana jest komisja skrutacyjna licząca 3 osoby – zadaniem komisji jest czuwanie nad 

prawidłowością wyborów.  

c) Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być jednocześnie  kandydatami do Rady Oddziałowej. 

d) Komisja przygotowuje karty do głosowania i wypisuje na tablicy (w kolejności alfabetycznej lub w 

kolejności zgłaszania) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów. 

e) Wyborca przepisuje imiona i nazwiska kandydatów na kartę do głosowania i stawia znak "X" obok 

jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

f) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem „X” jedną, dwie 

lub trzy osoby, na które głosuje. 

g) Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największe liczby głosów. 

h) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów o tym, któremu z nich przypada 

miejsce w Radzie Oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów przeprowadzana na tym samym 

zebraniu (głosowanie dotyczy już tylko tych osób, które otrzymały jednakową ilość głosów). 

i) Komisja zbiera i liczy głosy. 

j) Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych Wyborów, ogłasza wyniki i niszczy karty do 

głosowania. 

k) Protokół z wyborów Wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor 

przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców. 

l) Kserokopię protokołu Wychowawca umieszcza w Teczce Wychowawcy. 

 

9. Wybrani  zgodnie z regulaminem Przewodniczący Rad Oddziałowych wchodzą w skład Rady Rodziców 

Szkoły. Jest tylu członków Rady Rodziców - ile jest oddziałów w szkole. 

10. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela Rady Rodziców, jego obowiązki przejmuje kolejny, 

według liczby głosów wyborczych, członek Rady Oddziałowej. 

11. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców należy do obowiązków 

Dyrektora. 

12. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie nie później niż 14 dni od 

terminu zakończenia wyborów Rad Oddziałowych. 

13. 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 – zgodnie z regulaminem Rady Rodziców szkoły. 



14. Sposób przeprowadzenia wyborów Prezydium Rady Rodziców:  

a) Wybór Prezydium Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców. 

b) Kandydaci do Prezydium Rady Rodziców są zgłaszani przez osoby uczestniczące w zebraniu, w tym 

również Dyrektora szkoły, który organizuje pierwsze posiedzenie Rady Rodziców. Kandydaci 

wyrażają ustną zgodę. Powinno być zgłoszonych przynajmniej 7 kandydatów. 

c) Powoływana jest komisja skrutacyjna licząca 3 osoby – zadaniem komisji jest czuwanie nad 

prawidłowością wyborów. 

d) Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą być jednocześnie kandydatami do  Prezydium RR. 

e) Komisja przygotowuje karty do głosowania oraz wypisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów 

na tablicy (w kolejności alfabetycznej lub w kolejności zgłaszania). 

f) Wyborca przepisuje imiona i nazwiska kandydatów na kartę do głosowania. 

g) Członkowie Rady Rodziców Szkoły w tajnym głosowaniu wybierają spośród wskazanych przez siebie 

kandydatów Prezydium Rady Rodziców. 

h) Wyborca stawia znak "X" obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje. 

i) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem „X” jedną, dwie 

lub trzy osoby, na które głosuje. 

j) Za wybranych do Prezydium RR na Funkcję Przewodniczącego RR i Zastępcę Przewodniczącego 

uważa się kolejno dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Pozostali (w liczbie 5 

osób) wybrani kandydaci z największą liczbą głosów konstytuują Prezydium RR rozdzielając między 

sobą pozostałe funkcje: Sekretarza, Skarbnika i 3-osobową Komisję Rewizyjną. 

k) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na Przewodniczącego i Zastępcę o 

tym, któremu z nich przypada dane miejsce w Prezydium RR, rozstrzyga kolejna tura wyborów 

przeprowadzana na tym samym zebraniu (głosowanie dotyczy już tylko tych osób, które otrzymały 

jednakową ilość głosów). 

l) Komisja zbiera i liczy głosy. 

m) Komisja z przeprowadzonych Wyborów sporządza protokół, ogłasza wyniki i niszczy karty do 

głosowania. 

n) Protokół z wyborów zostaje dołączony do Uchwały Rady Rodziców dotyczącej zatwierdzenia 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej RR i umieszczony wraz z Uchwałą w Teczce Rady Rodziców. 

 

15.  Podanie do wiadomości składu Prezydium Rady Rodziców należy do obowiązków Dyrektora. 

16.  Skład nowo powołanej Rady Rodziców oraz Prezydium RR umieszcza się po wyborach na szkolnej tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

Ordynacja została zatwierdzona na Radzie Rodziców w dniu 27 września 2012 r. 

Wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


