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Wybór przewodniczącego, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej Rady Rodziców 

Szkoły winny odbywać się według następującego porządku zebrania: 

1. Otwarcie zebrania przez Dyrektora szkoły  

2. Wybór przewodniczącego zebrania 

 Głosowanie jawne 

3. Wybór protokolanta 

 Głosowanie jawne 

4. Przyjęcie porządku obrad poprzez odczytanie porządku zebrania 

 Głosowanie jawne 

5. Wybór komisji skrutacyjnej 

 Głosowanie jawne; wybór trzech osób 

6. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjną prawomocności zebrania (kworum)  

7. Zgłaszanie kandydatów do prezydium Rady Rodziców 

8. Prezentacja kandydatów do prezydium Rady Rodziców 

9. Wybór liczby członków prezydium Rady Rodziców (zgodnie ze Statutem/ 

Regulaminem w skład zarządu wchodzą oprócz przewodniczącego: 

wiceprzewodniczący – w liczbie 1, sekretarz- 1, skarbnik- 1 i 3 członków). 

Głosowanie jawne. 

10. Wybór członków zarządu Rady Rodziców, głosowanie tajne  

 głosowanie bezwzględną liczbą głosów; członkami prezydium Rady Rodziców 

zostaje wybranych nie więcej niż siedem osób z największą ilością głosów 

spośród wszystkich kandydatów do prezydium Rady Rodziców  

 Każdy głosujący otrzymuje kartę głosowania i oddaje głos na każdego kandydata 

z osobna wrzucając do osobnej koperty z nazwiskiem kandydata zgodnie z 

instrukcją poniżej  

 Głosowanie: głos ważny – znak ” + „- czyli poparcie, znak „- „ - brak poparcia, 

brak znaku - wstrzymuje się. 

11. Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną; ilość wydanych kart do głosowania, 

ilość głosów ważnych i nieważnych, ilość oddanych głosów na poszczególnych 

kandydatów  

12. Ukonstytuowanie się prezydium następuje na pierwszym po wyborach zebraniu 

prezydium rady Rodziców. Członkowie prezydium z pośród siebie wybierają 

przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza. W razie wystąpienia kwestii 

spornych  w wyborze funkcji członków zarządu kryterium decydującym winna być 

ilość głosów uzyskanych w głosowaniu tajnym do zarządu.  



13. Zgłaszanie kandydatów do Komisji rewizyjnej.   

14. Prezentacja kandydatów. 

15. Wybór komisji rewizyjnej, głosowanie tajne  

 Wybór członków Komisji Rewizyjnej, głosowanie tajne  

 głosowanie bezwzględną liczbą głosów; członkami Komisji Rewizyjnej zostaje 

wybranych nie więcej niż siedem osób z największą ilością głosów spośród 

wszystkich kandydatów do Komisji Rewizyjnej 

 Każdy głosujący otrzymuje kartę głosowania i oddaje głos na każdego kandydata 

z osobna wrzucając do osobnej koperty z nazwiskiem kandydata zgodnie z 

instrukcją poniżej  

 Głosowanie: głos ważny – znak ” + „- czyli poparcie, znak „- „ - brak poparcia, 

brak znaku - wstrzymuje się. 

16. Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną; ilość wydanych kart do głosowania, 

ilość głosów ważnych i nieważnych, ilość oddanych głosów na poszczególnych 

kandydatów  

17. Ukonstytuowanie się prezydium następuje na pierwszym po wyborach zebraniu. 

W razie wystąpienia kwestii spornych  w wyborze funkcji członków zarządu 

kryterium decydującym winna być ilość głosów uzyskanych w głosowaniu tajnym do 

komisji. 

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Zakończenie zebrania.  


