Warszawa, dnia ………….…….
Rok Szkolny ……….……
Klasa ……………………
Funkcja

Imię i Nazwisko

Telefon

Email

Przewodniczący (reprezentuje
klasę)
Sekretarz (pomaga
przewodniczącemu i skarbikowi,
zastępuje ich w razie potrzeby,
zajmuje się dokumentami,
protokołami itp.)
Skarbnik (zbiera pieniądze od
rodziców, przekazuje pieniądze na
zakupy/wycieczki)
Prosimy o zwrot wypełnionego dokumentu do sekretariatu szkoły nie później niż 7 dni po zebraniu
klasowym (najlepiej niezwłocznie po zebraniu).
Proszę podkreślić imię i nazwisko osoby, która będzie reprezentantem do Rady Rodziców.
Na zebraniach Rady Rodziców, klasę może reprezentować dowolna osoba z trójki klasowej (lub inna
upoważniona osoba). Na zebranie RR może przyjść każdy rodzic ucznia naszej szkoły.
ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
§5
Oddziałowa Rada Rodziców
1. Oddziałowa Rada Rodziców (zwana również Trójką Klasową) realizuje cele i zadania Rady Rodziców,
określone w §3, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych potrzeb oddziału (klasy), wyrażanych przez
Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.
2. Oddziałowa Rada Rodziców wybierana jest przez Rodziców uczniów danego oddziału. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy
czym obowiązuje zasada, że jednego Ucznia reprezentuje jeden Rodzic.
3. Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców powinny być tajne a sugerowany tryb przeprowadzenia wyborów
jest następujący:
a) wybór Oddziałowej Komisji Skrutacyjnej – co najmniej 2 osoby, wybrane w głosowaniu jawnym,
b) zgłoszenie kandydatów do Oddziałowej Rady Rodziców – Rodzice mogą sami zgłaszać chęć
kandydowania lub mogą być wskazani przez innych
c) Rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych przez wychowawcę kartkach trzy
nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów, ze wskazaniem delegata do Rady Rodziców,
d) Oddziałowa Komisja Skrutacyjna zbiera kartki z nazwiskami, podlicza liczbę głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów i ogłasza wyniki wyborów, podając nazwiska trzech osób, które
uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzą Oddziałową Radę Rodziców ze
wskazaniem delegata do Rady Rodziców,
e) Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady Rodziców wybierają spośród siebie:
Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Oddziałowej Rady Rodziców,
f) Oddziałowa Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który
przekazywany jest przez wychowawcę do dokumentacji Rady Rodziców w terminie 7 dni od dnia
zebrania, na którym została wybrana Oddziałowa Rada Rodziców.
Do zobaczenia na pierwszym zebraniu Rady Rodziców :)

