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Warszawa, 4 grudnia 2018 r. 

 

 

REGULAMIN WYBORÓW DO ZARZĄDU RADY RODZICÓW 

       

 

1. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, należy 

ustanowić Zarząd Rady Rodziców. 

 

2. Zarząd Rady Rodziców składa się z następujących funkcji:  

1) Przewodniczący Zarządu, 

2) Zastępca/y Przewodniczącego Zarządu, 

3) Sekretarz i Zastępca Sekretarza, 

4) Skarbnik i Zastępca Skarbnika, 

5) Członek/Członkowie Zarządu. 

 

3. Każdy Reprezentant z Rady Klasowej do Rady Rodziców (zwanym dalej wyborcą) może 

kandydować tylko na jedną funkcję w Zarządzie Rady Rodziców. Kandydat na Skarbnika i jego 

Zastępcę nie musi być przedstawicielem Rady Klasowej do Rady Rodziców. 

 

4. W wyborach do Zarządu Rady Rodziców prawo do głosowania ma tylko Reprezentant  

z Rady Klasowej do Rady Rodziców.  

 

5. Kandydaci do Zarządu Rady Rodziców zobowiązani są do wyrażenia swojej zgody  

(ustnej lub pisemnej) odnośnie własnej kandydatury na daną funkcję. 

  

6. Każdy wyborca otrzymuje kartę wyborczą na wszystkie funkcje do Zarządu Rady Rodziców. 

  

7. Każdy kandydat jest również wyborcą, z wyjątkiem Kandydata na Skarbnika i jego Zastępcę 

jeśli nie jest przedstawicielem Rady Klasowej do Rady Rodziców. 

 

8. Należy powołać komisję skrutacyjną (liczącą głosy), składającą się z dwóch osób spośród 

reprezentantów, (jeśli to możliwe) którzy nie kandydują w wyborach do Zarządu Rady 

Rodziców. 

 

9. Powołana komisja skrutacyjna zobowiązana jest do wydania wszystkim wyborcom kartę 

wyborczą na wszystkie funkcje. 

 

10. Każdy wyborca, na karcie wyborczej, dla każdej funkcji do Zarządu Rady Rodziców może  

wskazać tylko jednego kandydata poprzez napisanie jego nazwiska. 
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11. Na funkcję do Zarządu Rady Rodziców, wybory przeprowadza się w następującej kolejności:  

1) Przewodniczący  

2) Zastępca/y Przewodniczącego, 

3) Sekretarz i Zastępca Sekretarza, 

4) Skarbnik i Zastępca Sekretarza, 

5) Członek/Członkowie Zarządu. 

 

12. W sytuacji, gdy liczba kart wyborczych, zebranych przez komisję skrutacyjną, nie zgadza się 

z liczbą kart wydanych, należy:  

1) zniszczyć zebrane karty, 

2) rozdać nowe karty wyborcze i przeprowadzić ponownie głosowanie. 

 

13. Komisja przystępuje do przeliczenia głosów dla danej funkcji do Zarządu Rady Rodziców 

i sumuje głosy oddane na każdego z kandydatów. 

 

14. Jeżeli liczba głosów dla dwóch lub więcej kandydatów jest taka sama w obrębie jednej funkcji 

do Zarządu Rady Rodziców, to uważa się, że wyborcy nie wybrali jednomyślnie żadnego z 

kandydatów. W tym przypadku należy ponownie przeprowadzić wybory na daną funkcję do 

Zarządu Rady Rodziców.  

 

15. Dla każdej funkcji do Zarządu Rady Rodziców kandydat, który zbierze największą liczbę 

głosów, zostaje wybrany do objęcia tej funkcji.  

  

 


