
REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 184 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 

W ŁODZI 
(art. 53 Ustawy z dn. 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty) 

 
I. Wybory do klasowych Rad Rodziców, zwanych „trójkami klasowymi” 

1. Kandydatury do klasowej RR zgłoszone są przez rodziców lub wychowawcę klasy 

na pierwszym (wrześniowym) zebraniu rodziców. 

2. Z rodziców nie kandydujących do RR powołana jest 3-osobowa komisja skrutacyjna. 

3. Tryb przeprowadzania wyborów: 

a) wychowawca przygotowuje taką liczbę kartek ilu jest uczniów w klasie,  

b) jednego ucznia klasy reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun), 

c) wychowawca rozdaje kartki obecnym na zebraniu rodzicom z uwzględnieniem pkt 2, 

a następnie rodzic wpisuje nazwisko jednego z kandydatów, 

d) w przypadku wpisania dwóch lub większej liczby nazwisk albo oddania czystej kartki, głos 

uznaje się za niewaŜny,  

e) komisja skrutacyjna zbiera głosy, a następnie przelicza je, 

f) trzy osoby o najwyŜszej liczbie otrzymanych głosów tworzą klasową RR. 

4. Wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego nazwiska, wybranej zgodnie z niniejszym 

regulaminem, klasowej RR. 

 

II. Wybory do prezydium Rady Rodziców 
1. Kandydatem do prezydium RR jest przedstawiciel klasowej RR wybierany przez tajne 

głosowanie na pierwszym (wrześniowym) zebraniu rodziców. 

2. Komisja skrutacyjna powołana do wyborów do klasowej RR, jest komisją do prezydium 

RR. 

3. Tryb przeprowadzania wyborów do prezydium Rady Rodziców 

a) wychowawca przygotowuje taką liczbę kartek ilu jest uczniów w klasie,  

b) jednego ucznia klasy reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun), 

c) wychowawca rozdaje kartki obecnym na zebraniu rodzicom z uwzględnieniem pkt 2, 

a następnie rodzic wpisuje nazwisko jednego z trzech wybranych wcześniej 

przedstawicieli klasowej RR, 

d) w przypadku wpisania dwóch lub większej liczby nazwisk albo oddania czystej kartki, 

głos uznaje się za niewaŜny,  

e) komisja skrutacyjna zbiera głosy, a następnie przelicza je, 

f) osoba o najwyŜszej liczbie otrzymanych głosów zostaje przedstawicielem szkolnej RR 

(prezydium RR). 

4. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów do szkolnej RR. 

 

 


