Regulamin wyborów Prezvdium Radv Rodziców
Zespołu §zkoł nr 14 w Toruniu.

§1

1.

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa o systemie oświaty z
dnia7 września 1991 r.{Dz.U.zZOM nr256, poz.2572z późn. zm.)ora.zstatut
Zespołu Szkoł nr 14 w Toruniu.

2.

llekroÓw regulaminie mówi się o szkole , na|eży przezto rozumieć Zespół §zkoł
nr 14 w Toruniu.

3,

Przy szkole działa Rada Radziórv bęCąca spCecznąreprezentacjąrcdzicorv
uczniów szkoły.
§2

,t.

2.
3.
4,
5.

vllybory prezydium Rady Rodziców odbywająsię na pierwszym zebraniu Rady

Rodziców -jednak nie pózniej niz do 15 października danego roku,
Wybory Prezydium Rady Rodzicow pzeprowadza DyrektorSzkoły.
Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Skrutacyjną. Wskład komisji skrutecyjnej nie
mogą wchodzić kandydaci z$oszeni do Prezydium Rady Rodziców,
Obowią_zki Komisji Skrutacyjnejzapisano w §6.

Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch osób - rodziów reprezentującyal Rady
Oddziałów.

6.

Wskład Prezydium Rady Rodziców nalezy wybrać:

1) Pzewodniczącego Rady Rodziccw,

2) Zastępę

pzewodniczącego Rady Rodziów,

3} Sekretaza Rady Rodzicow.

7,

Vl,Vbory odbywająsię w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym ibezpośrednim.
A,?

Jv

1.

Wymogi formalne kandydata

1)

Bieme prawo wyborcze posiadą'ąpzedstawiciele Rad Oddziałowych obecni
ną 4U9lUl
za}rrąnilllu. r,
l lu

2)

Do Prezydium Rady Rodziów może kandydowaćkażdy rodzic, spelniający
wymóg formalny.

- l-

3)

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydataorazjego ustną

zgodę na kandydowanie,
"

4)

Lista zgłoszonych kandydatów musizawierać nazwiska minimum tzech osób.

§4

1.

Sposób przeprowadzaniawyborów:

1) Głosowanie

2)
3)

odbywa się w pomieszczeniu oddziału (klasie) w budynku szkoły.

.|eden Oddział (klasę) reprezentuje jeden pzedstawiciel.

Komisja Skrutacyjna spoządza listę kandydatów izapisuje

iń

nazwiska na

tablicy,

4)

Wyboru dokonuje się pzez zapisanie na opieczętowanej karcie do
głosowania jednego nazwiska osoby kandydującej (zapisanego na tablicy).

5)

Głos jest nieważny, jeżeli kańa do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub
gdy na karcie znajduje s!ę nazwisko więcej niz jednego kandydata.

6)

Komisja Skrutacyjna zbiera karty do opieczętowanej urny.
§5

1.

Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników

1} Otłarcia umy dokonuje się w obecnościtvszystkich członkćw Komisji.
2} Obliczenia głosów dokonuje Komisja Skruiacyjna bezpośrednio po
zakończeni u głoso,łan a.
i

3} W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy $osy, nie mogą pzebywać osoby
nie będące członkami Komisji.

4J

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjnasparządza proiokół, ktory jest
dokumentem stanowiącym dowód pzeprcwadzenia wyborów i pzedstawia
go ogolowi paedstawicieli Rad Oddziałowych po zakanęonej proceduze
wyborezej,

5)

Pozakońc,zeniu obliczania głosów ipodpisaniu protokołu wyborów

pżez

wszystkich cżonków Komisji Skrutacyjnejoraz Dyrektora Szkoły, kańy do
głosowania są komisyjnie

n

iszczone.

6} W pzypadku uzyskenia pzez kandyCatóvł takiej semej llczb;l głcscr"ł

2.

n

pzeprowódza się drugąfurę wyborów wg § 4.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Skrutacyjna.

Członkami Prezydium Rady Rodziców zosĘąwybrani:

1)

Pzewodniezącym

- o§CIba, która r-lzyskała największą

Ą

liczbę głosów.

3)

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko kandydataorazjego ustną
zgodę na kandydowanie.

4)

Lista zgłoszonych kandydatów musizawierac nazwiska minimum tzech osób.

§4

1.

Sposób pzeprowadzaniawyborów:

1)
2}

.leden Oddział (klasę) reprezentrlje jeden przedstawiciel

3)

Komisja Skrutacyjna spoządza listę kandydatów izapisuje ich nazwiska na

Głosowanie odbywa się w pomieszczeniu oddziału (klasie) w budynku szkoły.

tablicy.

4)

Wyboru dokonuje się pzez zapisanie na opieczętowanej karcie do

5)

głosorłłaniajednegc nazwiska osoby kandydującej {zapisanegc na tablicy),
Głos jest niewazny, jeżeli kańa do $osowania jest zniszczona, nieczytelna lub
gdy na karcie znajduje się nazwisko więcej niz jednego kandydata.

6)

Komisja Skrutacyjnazbiera kańy do opieczętowanej umy.
§5

1.

Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników

1)

ot*łarcia umy dokonuje się w obecnościwszystkich członl.ćw komisji.

2} Obliczenia $osówdokonuje Komisja §krutacyjna bezpośrednio po
zakończeniu głosowania.

3)

W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy $osy, nie mogą pzebywać osoby
nie będące członkami Komisji.

4)

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna spoządza proiokół, ktory jest
dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i pzedstawia
go ogółowi pzedstawicieli Rad Oddziałowych po zakańczonej proceduze
wyborczej.

5)

Po zakończeniu obliczania głosów ipodpisaniu protokołu wyborów

pżez

wszystkich członków Komisji Skrutacyjnejoraz Dyrektora Szkoły, kańy do
głosowania są komisyjnie

6) W

2,

Ą

n

iszczone.

przypadku uzy,skania pzez kenCyCatcv,, takiej samej liczby głosÓvł

pzeprowódza się drugąturę wyborów wg § 4.
Decyzlę w tej sprawie podejrnuje Komisja Skrutacyjna.

Członkami Prezydium Rady Rodzińw zostająwybrani:

1)

Pzewodnieza§ym

-

osoba, która uzyskała największąliczbę głosów.

,Ą"

?

2)Zastępąpzewodniczącego-osoba,którauzyskaładrugącodoilościliczbę
$osów.

3) sekretazem

_

ilości liczbę $osow,
osoba, która uzyskała trzeciąco do
§6

1.

należy:
Do obowiąków Komisji Skrutacyjnej

1)
2)

3}
Ą}

5)
6)

7}

Przygotowanie kań do głosowania,
Pzyjęcie zgłoszeń od

kandydatów,

9

Plzygotcnffaniewyborów,

Pzeprowadzeniewyborów,
Obliczenie g*osów,
§poreądzenie protok,c*u,
Cgścszenie wyników wybaróuł,
§7

1.

uczniów zespołu szkół
pzewodniczący Rady RodziŃw reprezentuje ogół rodziców
nr 14
§8

1.WpzypadkachnieobjętychniniejszymregulaminemdecyzjepodejmujeDyrektor
Zespołu Szkółnr 14 w Toruniu,
:1żż

]'ii]

--lł-

