RADA RODZICÓW SP ………………… UPRZEJMIE PROSI O PRZEPROWADZENIE WYBORÓW RAD
ODDZIAŁOWYCH NA POCZĄTKU PIERWSZEGO ZEBRANIA W ROKU SZKOLNYM 2014-15.

PRZEDSTAWICIELA KLASY WYBRANEGO DO RADY RODZICÓW I CAŁY SKŁAD RADY KLASOWEJ, WRAZ
Z TYM PROTOKOŁEM, ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ZAPOZNAWCZE Z UDZIAŁEM DYREKCJI W DNIU
………………………….....WRZEŚNIA O GODZINIE 19.00 DO SWIETLICY SZKOLNEJ

Procedura wyboru Rady Oddziałowej (tzw. trójki klasowej):
1. Kandydaci do Rady Oddziałowej zgłaszają się dobrowolnie.
2. Kandydatem do Rady Oddziałowej może być wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka z
danego oddziału (klasy). Wskazane jest wypisanie nazwisk kandydatów na tablicy do
wiadomości wszystkich uczestników zebrania
3. Rada Oddziałowa może liczyć od 1 do 4 osób.
4. Prawo do wyboru członków Rady maja wyłącznie Rodzice lub opiekunowie uczniów – nie ma
praw wyborczego wychowawca ani osoby spoza klasy.
5. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun (jeden głos za każdego
ucznia). W przypadku rodzeństwa w tej samej klasie liczba głosów przypadającej rodzicowi jest
równa liczbie rodzeństwa uczącego się w danej klasie.
6. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się komisję skrutacyjną, odpowiedzialną za
przeprowadzenie i zaprotokołowanie wyborów oraz rozdanie i przeliczenie kart do głosowania,
7. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Oddziałowej.
8. Wybory są tajne – głos oddaje się poprzez wypisanie na kartce nazwiska jednego kandydata,
którego kandydaturę się popiera.
9. Komisja skrutacyjna przelicza głosy, ogłasza i protokołuje wyniki a następnie sporządza i
podpisuje protokół z wyborów, który przekazuje do Wychowawcy w celu przekazania Radzie
Rodziców poprzez sekretariat szkoły.
10. Po przeliczeniu wyniku karty do głosowania niszczy się komisyjnie.
11. Podczas wyborów Wychowawca prowadzący zebranie klasowe może być obecny w sali lub
może ją opuścić, wedle własnego wyboru.
Po dokonaniu wyboru Rady Oddziałowej prosimy o wskazanie JEDNEGO z jej członków na
przedstawiciela klasy do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 330 w Warszawie.
1. Przedstawicielem może być wyłącznie osoba wybrana do Rady Oddziałowej (trójki klasowej).
2. Przedstawiciel będzie reprezentować klasę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2014-15.
3. W przypadku rezygnacji przedstawiciela z pracy w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej
możliwe są ponowne wybory w ciągu roku szkolnego.
4. Przedstawicielem może być dowolna (jedna) z osób z Rady Oddziałowej, która wyrazi na to
zgodę podczas zebrania, np. osoba która otrzymała największą liczbę głosów podczas wyborów
Rady Oddziałowej. Nazwisko przedstawiciela wraz z danymi kontaktowymi należy wpisać do
protokołu z wyborów.

5. Przedstawiciel będzie jedynym uprawnionym do głosowania w imieniu klasy w głosowaniach
nad uchwałami Rady Rodziców.
6. Przedstawiciel powinien dokonać wszelkich starań, aby zapewnić sprawną komunikację między
rodzicami z reprezentowanej klasy a Radą Rodziców, np. poprzez wewnętrzną listę e-mail klasy
lub poprzez dziennik elektroniczny.
Warszawa, dnia ……………………. R.

Opracował Paweł Szypowski z zespołem Rady Rodziców.

