Uchwała nr 3/IX/2007
Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Tymieniu
z dnia 05 września 2007 r.
na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542)) i art. 4 ustawy nowelizującej (Ustawa z dnia 11
kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 9 maja
2007 r., Nr 80, poz.542))

Rada Rodziców
uchwala:
szczegółowy tryb przeprowadzenia pierwszych wyborów do nowej rady rodziców, tj.
Regulamin wyboru oddziałowych przedstawicieli do Nowej Rady Rodziców
Zespole Szkół w Tymieniu

1.

Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, które musi się odbyć na
pierwszym zebraniu rodziców oddziału w każdym roku szkolnym nie później niż do 31
października. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

2.

Liczba kandydatów oddziałowych do Rady Rodziców nie może być mniejsza od liczby miejsc
ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie
mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.

Komisje odpowiedzialną za sporządzenie protokołu i przeliczenie głosów stanowią: wychowawca
i 2 rodziców nie będących kandydatami.

4.

Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.

5.

Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

6.

Nowo wybrani oddziałowi przedstawiciele mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym
swoim posiedzeniu.

7.

Ustala się następujący porządek obrad oddziałowego zebrania wyborczego Rady Rodziców:
-

wybór Komisji Wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne. W przypadku nie ustalenia
składu Komisji Wyborczej funkcję przewodniczącego Komisji pełni nauczyciel –
wychowawca, który wyznacza spośród rodziców 2 członków, spośród nie kandydujących
do Rady Rodziców.

-

ustalenie przez Komisję Wyborczą listy obecności i stwierdzenie prawomocności
zebrania,

-

przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję
Wyborczą,

-

głosowanie tajne,

-

ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, sporządzenie
protokołu - wolne głosy i wnioski.

Za Radę Rodziców:

