Requlamin wvborów organów Radv Rodziców
Zespołu §zkół nr {4 w Toruniu

§1

1.

podstawę praw,ląniniejszego regulaminu stanowi Ustawa o systemie oŚwiaty z dnia
7

wześnia1 991 r (Dz.

|J.

z2aa4

nr 256, poz. 2572

z paźn. zm.} orazstatut Zespołu

Szkoł nr 14w Toruniu,

2,

llekroć w regulaminie mówi s!ę o szkol€, należył prćez to rozumieć ZespÓł Szkd
nr 14 w Toruniu.

3.

przy szksle działa Rada Rcdzicavl bęCąca społecznąreprezentacjąrodzicotv
uczniów szkoły.
§2

'l.

Wybory do Rady Oddziałowej (zwanej dawniej
pienruszym zebraniu

T€ką Klasową) odbywająsię na

rodziów poszczególnych oddziałów - jednak nie później niz

do 30 wrześniadanego roku.

2. Wybory Rady
3. Wyńowawca

Oddziałowejprzeprowadza wychowawca klasy,
klasy powołuje Komisję Skrutacyjną. W skład komisji skrutacyjnej

nie mogą wehodzić kaneiydaci z$oszeni do Rady Oeidziałowej.

4.
5.

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej zapisano w §6.
Kcmisja Skn_ltacyjna składa się z dwóch osób - rodziców uezniów uczęszczĄapych
do danego oddziału,

6.

W kazdym oddziale wybrać naleźy:

1) Pzewodniczącego Rady Oddziałowej,
2) Zastępę pzewodniczącego Rady Oddzia,łowej,
3) §kańnika Rady Oddzi#owej.
7.

\nĄlbory odbyrvająsię w głosowaniu tajnynr, rórł,nyrn, po,nrlszechn!,n i b€zpośrednirn

§3

1.

Wymogi formalne kandydata

1)
2}

Bierne prawo wyborcze posiadająrodzice uczniów obecni na zebraniu:
Do Rady oddziału mGze kandydować kazdy rodzią spelniający wymóg
formalny.

,Ą*

3) Zgłoszenie powinno

zawierać imię, nazwisko kandydataorazjego ustną

zgodę na kandydowanie.

." 4)

Lista zgłoszonyń kandydatów musi zawierać naa,viska minimum trzech osób.

§4
'1

śnnęńh nrzanrnr,ąląrlząnią

rłrrlhnrńr.ąr,

1) Głosowanie odbywa

2)
3)

się w pomieszczeniu oddzialu (klasie) w budynku szkoły.

Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
Komisja Skrutacyjna spoządza listę kandydatów izapisuje ich nazwiska na
tablicy.

4)

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

5)

Głos jest niewazny, jezeli kańa do głosowania jest zniszczana, nieczytelna lub
gdy na karcie znajduje się nazwisko więcej niz jednego kandydata.

6)

Komisja Skrutacyjnazbiera kańy do opieczętowanejurny.
§5

1.

Obliczanie głosów, oglaszanie wyników

1) Otwarcia um_v dokonuje się w obecności wszysikich eełonków Komisji,
2) Obliczenia głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna bezpośrednio po
zakońezenir; głosowania.

3) W pomieszczeniu,

w którym Komisja liczy $osy, nie mogą

pzebywać osoby

nio herllrna nzłnnkrrni knmieii

4)

Po obliczeniu głosów Komisja spoządza protokoł, który jest dokumentem
stancwiącym dorłrśdpzeprowadzenia vłyborcvł i pzeCstawia go og#owr
rodziców po zakonczonej procedułz e wyborczej.

5)

Po zakończeniu obliezania głosów i podpisaniu proto!.ału wyborów prz:ez
wszystkich członków KomisjiSkrutacyjnej oraz wychowawcę klasy, karty do
głosowania są komisyjnie

2.

n

iszczone.

6)

W pzypadku rzyskania puez kandydatów takiej samej liczby g*osów

7)

przeprowadza się drugąturę wyborów wg § 4.
Decyzję w Ę sprawie podejmuje Komisja Skrutacyjna.

Członkami Rady Oddziałowej zosĘą wybrani:

1} Pzewodniczącym * osoba,

która uzyskała największą liczbę głosów,

"{"

2) Zastępą pzewodniczącego

-

osoba, która uzyskała drugą co do iloścłliczbę

głosow,

_ 3) Skańnikiem

-

osoba, która uzyskała trzeciąco do ilościliczbę giłosów.
§6

1.

Do obowiązków KomisjiSkrutacyjnej naleźy:

1) Pzygotowanie kart do $osowania,
2) Pzyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
3) Przygotowaniewyborów,
4) Pzeprowadzeniewyborów,
5) Obliczenie głosów,

A\ śnnpadzenic nrninknłl l

7)

!.lY

rl9.YlrY,V,

Ogłoszenie wyników wyborów.
§7

Pzewodniczący Rady Oddziałowejreprezentuje oddział iwchodziw skład Rady

1.

Rodziców - organu będącego reprezentacjąrodzicow uczniówZespołu Szkoł nr 14
w Toruniu.

§8

1,

W pzypadkań nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor
Zespołu Szkał nr 14 w Toruniu.

frńa

tł,ł;1+4.

