REGULAMIN WYBORÓW
DO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13
IM. LUCJANA CYLKOWSKIEGO W GDYNI
Podstawa prawna:
Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542).
1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu,
na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu
na frekwencję rodziców na zebraniu.
2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona
Trójkę Klasową.
3. Trójka Klasowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Trójki Klasowej
decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach do Trójki Klasowej są uprawnieni rodzice dzieci danego
oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego
rodzica.
5. Wybory do Trójek Klasowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana
w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić
osoby kandydujące do Trójki Klasowej.
6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Trójki Klasowej)
i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje
powtórzone.
7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Trójki Klasowej,
jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie
postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów,
głosowanie powtarza się dla tych osób.
8. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego
oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru
przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
9. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady
Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora
Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie
do czternastu dni od terminu wyborów.
10. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wyłoni ze swego grona:
• przewodniczącego oraz jego zastępcę,
• sekretarza,
• skarbnika.
Osoby te będą stanowi władze rady:
• przewodniczący organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia
oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
• zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
• sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji rady i protokołowanie jej
posiedzeń,
• skarbnik jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi
przez radę.
Gdynia, 22 czerwca 2007 r.

