
SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  WYBORÓW  DO  PIERWSZEJ  RADY R ODZICÓW 

działaj ącej przy II Liceum Ogólnokształc ącym im. Marii Skłodowskiej- Curie 

w Piotrkowie Trybunalskim

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.04.2007 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 542) o zmianie

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art.1 pkt.15 oraz 

    art.4 pkt.1) , Rada Rodziców na swoim zebraniu w dniu 06 czerwca 2007 roku uchwaliła

zasady wyborów do Rady Rodziców o następującej treści: 

Rada Oddziałowa Rodziców 

§ 1

W klasach tworzy się Rady Oddziałowe Rodziców. 

§2

Wybory  rad  oddziałowych  w  roku  szkolnym  przeprowadza  się  podczas  pierwszego

zebrania rodziców nie później niŜ w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego, przy

zachowaniu następujących zasad:

1) Spośród zgłoszonych  kandydatów w głosowaniu  niejawnym,  zwykłą  większością

głosów,  wybiera  się  Radę  Oddziałową  w skład której  wchodzą  Przewodniczący,

Sekretarzi Skarbnik.

     2) Kandydatów zgłasza się i głosuje na kaŜde stanowisko odrębnie.

3) Po  wyborze  Rady  Oddziałowej  spośród  jej  członków,  w  głosowaniu  niejawnym

zebranie wybiera jednego przedstawiciela, delegata do Rady Rodziców Szkoły.

4) Informację  o  sposobie  głosowania   i  dokonanym  wyborze  zamieszcza  się  w

protokole z  zebrania rodziców.

5) Aby wybory były waŜne musi w nich uczestniczyć 50% + 1 wszystkich rodziców

reprezentujących uczniów danego oddziału.

§3

         Kadencja Rady Klasowej Rodziców trwa jeden rok. 



Rada Rodziców Szkoły

§ 4

1. Rada Rodziców Szkoły jest reprezentantem ogółu rodziców  uczniów II Liceum

Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Radę Rodziców Szkoły tworzą wybrani członkowie Rad Oddziałowych Rodziców.

3. Rada Rodziców Szkoły wybiera ze swego grona Prezydium Rady i Komisję

Rewizyjną. 

4. W skład Prezydium Rady wchodzi 5 do 10 osób z wyboru. Liczba osób ustalana

jest w głosowaniu jawnym podczas pierwszych w danym roku szkolnym wyborów. 

5.Prezydium ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,

Skarbnika i Sekretarza. 

6. 1) Wybory Prezydium odbywają się na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady

Rodziców w danym roku szkolnym, które odbywa się w dniu wyborów rad

odziałowych. 

2) Wyboru członków Prezydium dokonują spośród siebie obecni na posiedzeniu

plenarnym członkowie Rady Rodziców Szkoły, w głosowaniu niejawnym, zwykłą

większością głosów.

                                     Komisja Rewizyjna

§ 5

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na  pierwszym zebraniu plenarnym Rady

Rodziców Szkoły w trybie przyjętym dla wyborów Prezydium. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby. 

3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego. 

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

 

                                                        


