
TRYB PRZEPROWADZENIA PIERWSZYCH WYBORÓW DO NOWEJ RADY 

RODZICÓW 

 

Uchwała Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Księcia Janusza 

w Górze Kalwarii 

 

Działając w oparciu o art. 4 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), oraz obowiązujący 

Regulamin Rady Rodziców, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2                            

im. Księcia Janusza uchwala: 

Art. 1 

1. W każdym oddziale szkoły po 01 września 2007 r. tworzy się Rady Klasowe. 

2. Rada Klasowa wybierana jest w wyborach tajnych spośród kandydatów zgłoszonych 

przez ogół rodziców uczniów danego oddziału podczas pierwszego zebrania rodziców. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic 

(prawny opiekun). 

4. Z wyborów Rady Klasowej sporządza się listę głosujących i krótki protokół, które są 

przekazane dyrektorowi szkoły. 

5. Rada Klasowa liczy co najmniej 3 osoby. 

6. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani spośród członków Rady Klasowej. 

7. Ustala się następujące funkcje Rady Klasowej: 

- Przewodniczący, 

- Z-ca Przewodniczącego, 

- Skarbnik, 

8. Wybrane Rady Klasowe wybierają niezwłocznie (podczas I zebrania rodziców) 

spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i skarbnika i informują 

ogół rodziców oddziału o wynikach wyborów. 

9. Wybrane Rady Klasowe wybierają niezwłocznie (podczas I zebrania rodziców) 

przedstawiciela do Rady Rodziców i informują ogół rodziców oddziału o wynikach 

wyborów. 

 

Art. 2  

1. W skład Rady Rodziców wchodzą wyłącznie rodzice-przedstawiciele Rad Klasowych 

wybranych zgodnie z art. 1 

2. Rada Rodziców zbiera się w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, nie 

później niż do 31 października 2007 r. Nowo wybrana Rada Rodziców jest 

przedstawicielem  rodziców od dnia pierwszego posiedzenia. 

3. Spośród Rady Rodziców w głosowaniu tajnym wybierany jest przewodniczący Rady 

Rodziców. Pierwszemu posiedzeniu Rady Rodziców przewodniczy dyrektor szkoły do 

chwili powołania przewodniczącego Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu powołuje spośród swoich członków komisję 

do opracowania Regulaminu Działalności Rady Rodziców, w który określa w 

szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o którym mowa w art. 53, 

ust. 2 pkt 1-3, Ustawy o Systemie Oświaty, oraz przedstawicieli Rad 

Klasowych, o których mowa w art. 53, ust. 2 pkt 1, Ustawy o Systemie 

Oświaty, oraz ustala tryb jego przyjęcia. 



5. Z chwilą przyjęcia regulaminu, o którym mowa w ust. 4, staje się on podstawą 

działalności Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców powołuje wszystkie organy Rady Rodziców zgodnie z przyjętym 

Regulaminem. Rada Rodziców może odstąpić od ponownego wyboru 

przewodniczącego Rady Rodziców w roku szkolnym 2007/2008, w takim przypadku 

przewodniczącym pozostaje przewodniczący już działającej Rady Rodziców. 

 

Art. 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r. 

 

Art. 4 

1. Uregulowania zawarte w art. 1 niniejszej Uchwały mają zastosowanie wyłącznie do 

wyboru Rad Rodziców w roku szkolnym 2007/2008  

 

  


