
Regulamin Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Zbydniowie 

 Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na 

dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie 

rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej  

i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie 

uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i 

dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. 

 Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.  

2. Rada jest organem szkoły. 

3.  Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.  

4.  Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od 29 września do dnia 30 

września roku następnego. 

5.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:  

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,  

      b) tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów przedstawiciela do 

Rady Rodziców Szkoły ,  

      c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.  

6. Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba 

Rady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i 

nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem 

decyzji związanych ze szkołą. 

 

Rozdział II 

Skład Rady Rodziców 

 

1 Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Każdy oddział reprezentuje 

jeden przedstawiciel rodziców.  

2.W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela oddziału z prac w Radzie Rodziców 

przeprowadza się wybory uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad wyboru, z wyjątkiem klas 

programowo najwyższych.  

3. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli wybranych delegatów 

rodziców z poszczególnych oddziałów.  

 

Rozdział III  

Kompetencje Rady Rodziców 

1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do: 

    a)reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, 

    b)zapewnienia współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy 

wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku, 

   c)współdziałania z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną w stałym polepszaniu procesu 

wychowania i funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodziny, 



    d) organizowania rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców: 

    a) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów, realizowane przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia, oraz potrzeb 

danego środowiska, 

    b) uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

3. Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców: 

    Rada Rodziców opiniuje: 

a) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

b) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole;  

c) podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń ;  

d) wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia;  

e) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada 

Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.  

f) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, do wyboru przez uczniów;  

g) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

 

4. Rada Rodziców może: 

a) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

b) wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju; 

c) wyrażać zgodę ( na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;  

d) delegować przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora; 

e) wybierać przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy;  

f) wnioskować o nadanie imienia szkole; 

g) wybierać przedstawicieli do Rady Szkoły, w przypadku jej tworzenia.  

 

5.  Oddziałowe Rady Rodziców:  

a) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców;  

b) wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu 

problemów danej klasy;  

c) reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły;  

d) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w 

przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału;  



e) występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji 

procesu dydaktycznego w danym oddziale;  

f) uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.                                              

 

Rozdział IV 

Wewnętrzna struktura Rady Rodziców 

 

1.  Pracami Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców  

2.  Spośród przedstawicieli rodziców, wybranych z Rady Rodziców ,wybiera się członków Komisji 

Rewizyjnej . Komisja Rewizyjna składa się z 2 –3 osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest 

dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania i wydatkowania środków pieniężnych 

zgromadzonych przez Radę Rodziców , a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania .  

3.  Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy, zgodnie z zasadami kontroli 

finansowej.  

4. Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora 

Szkoły lub przynajmniej 30 rodziców uczniów Szkoły. Wniosek o kontrolę musi być złożony na 

piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub 

powodu.  

5.  Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, 

innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów ) dla wykonywania 

określonych zadań.  

 

Rozdział V 

Organizacja pracy Rady Rodziców 

1. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na semestr.  

2.. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub Dyrektor Szkoły z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane drogą 

elektroniczną lub przez ucznia, którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.  

3. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora 

osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.  

4.  Zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek :  

a) dyrektora szkoły,  

b. oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas,  

c) organu prowadzącego,  

d) organu nadzorującego.  

5. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów.  

6. Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli 

sporządza protokół.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym 

walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów 

kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. 

7. Przewodniczący Rady Rodziców na pierwszym wrześniowym zebraniu Rady Rodziców w każdym 

roku szkolnym przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Rodziców. Przedstawiciele 

Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia informacji i sprawozdań z zebrań 

ogółowi rodzicom w danej klasie .  

8.  Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły może prowadzić publikację istotnych dla niej 

informacji i ogłaszać komunikaty. Obsługę techniczną prowadzi szkolny informatyki. Rada Rodziców 

może zagospodarować wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły tablicę informacyjną wewnątrz budynku 



Szkoły z przeznaczeniem do tych samych celów, po uprzednim uzgodnieniu treści z dyrektorem 

Szkoły.  

9.  Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły .  

10.  Rada Rodziców planuje swoją działalność na cały rok szkolny.  

11. . Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci 

zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.  

12.  Rada Rodziców może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań innych organów Szkoły , 

proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego.  

13.  Rada Rodziców może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany poglądów i informacji.  

 

Rozdział VI 

Tryb podejmowania uchwał 

1.  Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców 

odnotowuje uchwały w Księdze Protokołów Rady Rodziców. Do Księgi mają wgląd dyrektor Szkoły i 

wszyscy rodzice uczniów.  

2.  Walne zgromadzenia Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego Rady Rodziców do 

podejmowania decyzji w imieniu Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał dotyczących ust. 3 Rozdział 

III. - Kompetencje Rady Rodziców. 

3.  Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady 

Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.  

 

Rozdział VII 

Zasady wyborów  do Oddziałowych Rad Rodziców 

 

1..Z początkiem roku szkolnego: 

 a) rozwiązuje się Rady Rodziców klas najwyższych, których uczniowie opuścili szkołę 

 b) dokonuje się wyborów Rady Rodziców w klasach najniższych, 

c) pozostałe, dotychczasowe Oddziałowe  Rady Rodziców, stają się radami następnej (wyższej) klasy, 

chyba że członkowie rady oddziałowej nie wyrażają na to zgody lub większośc rodziców oddziału 

domaga sie wyboru nowej Rady Oddziałowej, 

d) dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany, 

2. Kandydaci na członków Oddziałowej Rady Rodziców zgłaszani są ustnie. 

3. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo zgłosić kandydata  

4. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo do głosowania. Jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic 

5. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach. 

6. Oddziałowa Rada Rodziców wybiera, ze swojego grona przedstawiciela, który wchodzi w skład 

Szkolnej Rady Rodziców.  

  

SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU  

 

1. W wyborach reprezentantów Rad Oddziałowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca głosuje 

poprzez postawienie znaku „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.  

2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub 

większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska 

żadnego kandydata .  



3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków 

poza kratką nie wpływa na ważność głosu.  

4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do urny 

5.  Karty do głosowania przygotowuje wychowawca klasy. 

6. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły .  

7. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do regulaminu.  

 

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW  

 

1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali , w której przeprowadzono wybory.  

2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu 

nadzorującego szkołę.  

3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania, który przechowuje sie w 

dokumentacji Rady Rodziców.  

4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej 

pracy Komisji Skrutacyjnej.  

5. Dokumenty z wyborów umieszcza się w Teczce Wychowawcy i przechowuje się przez jeden rok. 

 

Rozdział VIII 

Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej 

 

1. Wyboru Przewodniczącego Rady Rodziców i członków komisji Rewizyjnej przeprowadza się 

spośród przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców .  

2. Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do 

głosowania.  

3. Funkcja Przewodniczącego Rady Rodziców jest jednoosobowa.  

4. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób.  

5. Wybory Przewodniczącego przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji Rewizyjnej jako 

następne.  

6. Kandydaci na Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej zgłaszani są ustnie .  

7. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata.  

8. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.  

9. Przewodniczący wybierany jest bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

7. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.  

8. Wybory przeprowadza 1- 3 osobowa Komisja Skrutacyjna.  

9. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób 

zwykłą większością głosów.  

10. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.  

11. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie sekretarza.  

12. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów 

zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

13. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego.  

 

SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU  

 

1. W wyborach na Przewodniczącego Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez 

postawienie znaku „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.  



2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub 

większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska 

żadnego kandydata .  

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków 

poza kratką nie wpływa na ważność głosu.  

4. Karty do głosowania wrzuca się osobiście do urny.  

5. Karty do głosowania przygotowuje sekretarz Rady Rodziców.. 

6. Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły .  

7. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do regulaminu.  

 

USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW  
 
1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory.  

2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania, który przechowuje sie w 

dokumentacji Rady Rodziców.  

4. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej 

pracy Komisji Skrutacyjnej.  

5. Dokumenty z wyborów umieszcza się w Teczce Rady Rodziców i przechowuje się przez jeden rok. 

 

Rozdział IX 

Gospodarka finansowa 

 

1.  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

2. Wysokość składek na nowy rok szkolny ustala sie na pierwszym spotkaniu Rada Rodziców. 

3. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w dogodnych dla siebie  ratach. Mogą także 

zadeklarować indywidualnie wyższą składkę od kwoty określonej przez radę. 

4. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z 

życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się 

zasady z ust. 5 

 5.  Rada Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :  

a) dofinansowanie konkursów, uroczystości i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień 

Sportu , Dzień Dziecka, piknik 

b) dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych , 

sportowych,  

c) dofinansowanie kosztów udziału dzieci w zawodach , konkursach i olimpiadach o charakterze 

międzyszkolnym , gminnym , powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,  

d) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,  

e) częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych,  

f) zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,  

g) zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, 

materiałów eksploatacyjnych ( papier, tusze, tonery ) niezbędnego do wzbogacania procesu 

dydaktycznego,  

h) zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,  

i) zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,  

j)  remonty i naprawy sprzętu szkolnego, 

k) dofinansowanie działalności statutowej szkoły. 

 

6.Do  dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców  zgromadzenie Rady Rodziców 

upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę.  

7. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników 

funduszy Rada Rodziców prowadzi skarbnik.  

8. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy. 



9. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością 

szkoły i podlegają inwentaryzacji. 

 

Rozdział X 

Postanowienia  końcowe 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o brzmieniu: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w 

Zbydniowie.  

2. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców , Przewodniczący, członkowie Komisji Rewizyjnej 

mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek 

Dyrektora Szkoły.  

3. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i 

zasad ujętych w Statucie Szkoły.  

4. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia. 

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą RR 1/2017/2018 z dnia 26.09.2017r.  

i przyjęty do stosowania od 01.10.2017r.  

 

 

................................................... 

przewodniczący Rady Rodziców 

 

 

............................................................ 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA  

 

2.  

 

 

 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA  

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA  

 

 

 

4.  

 

 



 

Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie  

 

Zebranie w dniu ………………………….  

Temat zebrania: ………………………………………………………………….  

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania : ………………………………..  

2. Liczba wyborców, którym rozdano karty : …………………………………  

 

3. Liczba oddanych kart do głosowania : …………………………………….  

 

4. Liczba kart nieważnych: ……………………………………………………  

 

5. Liczba kart ważnych: ……………………………………………………….  

 

6. Liczba głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich 

nieważności…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  

 

7. Wyniki glosowania:  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

8. Stwierdzenie podsumowujące: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  

 

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 

 

 

 

 

 

 



 



Skład Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie w roku 

szkolnym   20182019 
 

lp  imię nazwisko  klasa  funkcja  telefon  e-mail  

1. Marcin Łebek 0    

2. Beata Zielińska I    

3. Bojarska Renata II    

4. Sztuka Malgorzata III    

5. Magdalena Turek IV    

6. Domin Barbara V    

7. Sarosiek Monika VI    

8.  VII    

9. Cieśla Jolanta IIg    

10 Kołodziejczyk Dorota IIIg    

 

Radę powołano w dniu 26  września 2017r.  

 

 

.........................................................  

Przewodniczącego Rady Rodziców 



Zebranie  Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie – lista obecności  

 

Zebranie w dniu: …………………………………….  

Liczba członków Rady : ………………………………..  

Obecnych : ……………………………………………… 

lp imię nazwisko klasa podpis uwagi 

1. Marcin Łebek 0   

2. Beata Zielińska I   

3. Bojarska Renata II   

4. Sztuka Malgorzata III   

5. Magdalena Turek IV   

6. Domin Barbara V   

7. Sarosiek Monika VI   

8.  VII   

9. Cieśla Jolanta IIg   

10 Kołodziejczyk Dorota IIIg   

 

 

....................................................... 

Przewodniczącego Rady Rodziców 

 

 



PROTOKÓŁ WYBORÓW ODDZIAŁOWEJ RADY RODZICÓW  

 

Komisja Skrutacyjna w składzie:  

1. ………………………………..  

2. …………………………………  

3. …………………………………  

 

Podczas zebrania organizacyjnego rodziców w klasie ……….. zgłoszono następujące kandydatury:  

1. …………………………………  

2. ………………………………..  

3. ………………………………..  

 

Liczba uprawnionych do głosowania …………………  

Liczba osób biorących udział w głosowaniu ……………  

Oddano ………….. kart do głosowania, w tym:  

ważnych ………………  

nieważnych ……………  

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:  

1. ……………………………… ………. głosów  

2. ……………………………… ……… głosów  

3. ………………………………. ……… głosów  

Przewodniczącą/przewodniczącym Oddziałowej Rady Rodziców została/został: 

……………………………………………………..  

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:  

1. …………………………………  

2. ………………………………….  

3. ………………………………….  

 

Podpisy uczestników zebrania:  

1. ………………………………………          13. ……………………………………  

2. ……………………………………….         14. …………………………………….  

3. ……………………………………….        15. ……………………………………....  

4. ……………………………………….        16.. ………………………………………  

5. ………………………………………….     17. ………………………………………  

6. …………………………………………      18. ………………………………………  

7. …………………………………………      19. ……………………………………….  

8. …………………………………………      20. ………………………………………  

9. …………………………………………      21. ………………………………………  

10. …………………………………………    22. ………………………………………  

11. …………………………………………   23. ………………………………………  

12. ………………………………………….  24. ………………………………………  


