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Procedury wyboru Rady Rodziców 
 

1. Wyboru nowej Rady Rodziców należy dokonać do 30 września. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący Rad Klasowych wybrani podczas 

zebrania rodziców uczniów każdego oddziału. 

3. Rada Klasowa wybierana jest na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów danej klasy. 

4. Rada klasowa składa się z trzech osób: 

 przewodniczący; 

 sekretarz; 

 skarbnik. 

5. Rodzic (prawny opiekun) ucznia może być przewodniczącym Rady Klasowej tylko  

w jednej klasie. 

 

II. Procedury wyboru Rady Klasowej 

 

1. Wychowawca klasy odczytuje zasady wyboru Rad Klasowych i tworzy listę 

obecności. 

2. Wychowawca klasy na tablicy zapisuje liczbę obecnych podczas zebrania rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów. 

3. Wybór przewodniczącego zebrania.  

Przewodniczącego zebrania wybiera się przez szybkie zgłoszenie kandydata z sali i 

jego przegłosowanie co najmniej połową głosów. Przewodniczący zebrania może brać 

udział w głosowaniach i może kandydować do Rady Klasowej. 

4. Wychowawca klasy opuszcza salę, a przewodniczący zebrania kontynuuje wybory 

Rady Klasowej. 

5. Wybór sekretarza (protokolanta).  

Sekretarza zebrania wybiera się przez szybkie zgłoszenie kandydata z sali i jego 

przegłosowanie co najmniej połową głosów.  

Sekretarz zebrania może brać udział w głosowaniach i może kandydować do Rady 

Klasowej. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch osób: przewodniczącego i sekretarza 

(protokolanta).  

Komisję Skrutacyjną wybiera się przez szybkie zgłoszenie kandydatów i ich 

przegłosowanie co najmniej połową głosów.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą brać udział w głosowaniach, lecz nie mogą 

kandydować do Rady Klasowej. 

7. Zgłoszenie kandydatów do Rady Klasowej.  

Kandydatów zgłaszają rodzice, jednak kandydat musi wyrazić na to swoją zgodę.  
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Kandydatów powinno być od 4 do 6.  

Przewodniczący zebrania zapisuje kandydatów na tablicy w kolejności alfabetycznej. 

8. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania. 

Na przygotowanych przez wychowawcę klasy kartach członkowie Komisji 

Skrutacyjnej zapisują nazwiska kandydatów do Rady Klasowej. 

W tym czasie rodzice mogą zadawać pytania kandydatom do Rady Klasowej. 

9. Wybory. 

Rodzice otrzymują karty do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie 

tych kandydatów, którzy nie powinni znaleźć się w Radzie Klasowej. 

Na karcie do głosowania powinny zostać nie skreślone nazwiska trzech 

kandydatów. W przeciwnym razie głos jest nieważny. 

10. Komisja Skrutacyjna zbiera karty do głosowania, liczy głosy, wypełnia protokół. 

Protokolant odczytuje protokół, tym samym rodzice poznają Radę Klasową. Karty do 

głosowania są niszczone. 

11. Członkowie Rady Klasowej rozdzielają między sobą funkcje przewodniczącego, 

skarbnika, sekretarza. 

12. Przewodniczący Rady Klasowej kompletuje dokumentację z wyborów:  

 Protokół z wyborów Rady Klasowej,  

 Protokół Komisji Skrutacyjnej,  

 Lista obecności. 

13. Przewodniczący Rady Klasowej przejmuje obowiązki przewodniczącego zebrania.  

14. Przewodniczący Rady Klasowej przedstawia Radę Klasową wychowawcy klasy. 
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II. Procedury wyboru władz Rady Rodziców 
 

1. Po wybraniu wszystkich Rad Klasowych, przewodniczący udają się na pierwsze 

posiedzenie Rady Rodziców.  

Termin spotkania wyznacza ustępujący przewodniczący Rady Rodziców, jednak zwykle 

odbywa się ono tego samego dnia, którego odbyły się wybory Rad Klasowych. Informacja 

o godzinie i numerze sali, w której ma się odbyć posiedzenie Rady Rodziców, powinna 

być wywieszona w miejscu widocznym dla wszystkich udających się na spotkanie. 

2. Posiedzenie rozpoczyna ustępujący przewodniczący Rady Rodziców lub inny członek 

ustępującego Zarządu Rady Rodziców.  

Odczytuje zasady powoływania władz Rady Rodziców i sporządza listę obecności. Liczbę 

obecnych osób zapisuje na tablicy. 

Przewodniczący Rad Klasowych przekazują dokumentację z wyborów Rad Klasowych. 

3. Wybór sekretarza (protokolanta).  

Sekretarza zebrania wybiera się przez szybkie zgłoszenie kandydata z sali i jego 

przegłosowanie co najmniej połową głosów.  

Sekretarz zebrania może brać udział w głosowaniach i może kandydować do władz Rady 

Klasowej. 

4. Wybór Zarządu Rady Rodziców 

Zarząd składa się z 4 osób: 

 przewodniczącego, 

 wiceprzewodniczącego, 

 sekretarza, 

 skarbnika. 

Kandydatów do Zarządu zgłaszają członkowie nowej Rady Rodziców, jednak kandydat 

musi wyrazić na to swoją zgodę. Kandydatów powinno być od 5 do 6.  

Przewodniczący zebrania zapisuje kandydatów na tablicy w kolejności alfabetycznej. 

Wybór członków Zarządu odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki. 

Zarząd Rady Rodziców tworzyć będą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów. 

5. Członkowie Zarządu Rady Rodziców rozdzielają między sobą funkcje 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.  

6. Wybór Komisji Rewizyjnej - organ kontroli finansowej. 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego i dwóch członków. 

Kandydatów zgłaszają członkowie Rady Rodziców, jednak kandydat musi wyrazić na to 

swoją zgodę i nie zasiadać w Zarządzie Rady Rodziców. Warto, aby w Komisji 

Rewizyjnej znalazły się osoby, które znają się na sprawach związanych z finansami, np. 

są księgowymi.  

Kandydatów powinno być czterech. Przewodniczący zebrania zapisuje nazwiska 

kandydatów na tablicy w kolejności alfabetycznej. Wybór Komisji odbywa się  

w sposób jawny przez podniesienie ręki.  
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Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.  

7. Nowo wybrany przewodniczący Rady Rodziców przejmuje obowiązki 

przewodniczącego zebrania. 

 


