Tryb przeprowadzania wyborów
do Rady Rodziców
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowach
Podstawa prawna: art. 4 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542)

§1
1. Rady Klasowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowach
wybierane są w wyborach tajnych podczas pierwszego zebrania rodziców.
2. Wychowawca klasy/oddziału przewodniczy wyborom do Rady Klasowej.
3. W wyżej wymienionych wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden
rodzic (prawny opiekun).
4. Ogół rodziców uczniów danej klasy/oddziału zgłasza nieograniczoną
liczbę kandydatów, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza
od trzech.
5. Osoba kandydująca do Rady Klasowej musi wyrazić na to zgodę.
6. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach. Na karcie do
głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
kandydatów.
7. Wyborca stawia znak „X” obok jednego nazwiska kandydata, na
którego głosuje. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania
wyborca wskazał znakiem „X” jedną osobę.
8. Za wybranych do Rady Klasowej uważa się trzech pierwszych
kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
9. Przewodniczącym Rady Klasowej zostaje kandydat, który uzyskał
największą liczbę głosów. Przewodniczący Rady Klasowej wchodzi
w skład Rady Rodziców.
10.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów,
o tym, który z nich wejdzie do Rady Klasowej, rozstrzyga
przeprowadzona na tym samym zebraniu, kolejna tura wyborów.
11.Z przebiegu wyborów Rady Klasowej sporządza się protokół głosowania
oraz listę głosujących, które przekazuje się Dyrektorowi Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Dąbrowach.
§2
1. W skład Rady Rodziców wchodzą wyłącznie przewodniczący Rad
Klasowych.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje i jemu przewodniczy
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowach w terminie do
20 października każdego roku szkolnego.
3. Spośród członków Rady Rodziców w głosowaniu tajnym wybierany jest
przewodniczący Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców opracowuje Regulamin Rady Rodziców, który po
zatwierdzeniu staje się podstawą działalności Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców powołuje wszystkie organy Rady Rodziców zgodnie
z przyjętym Regulaminem.
6. Z przebiegu wyborów do Rady Rodziców sporządza się protokół.

