
Regulamin wyborów Przedstawiciela do Rady Rodziców 
oraz Trójki Klasowej 

przy Szkole Podstawowej  
im. św. Wincentego Pallottiego w Krakowie  

Opracowano zgodnie z Ustawą z dn. 7 września 1991 r. 
( tekst jednolity z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). 

 
1. Wybory Przedstawiciela do Rady Rodziców oraz Trójki Klasowej są przeprowadzane corocznie, 

na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na 

frekwencję Rodziców na zebraniu. 

2. Zgromadzeni na zebraniu Rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona Trójkę 

Klasową (3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Skarbnik)  oraz Przedstawiciela do R.R. – przy 

czym nie musi to być członek nowowybranej Trójki Klasowej. 

3. Jeden uczeń może być reprezentowany w wyborach tylko przez jednego rodzica. 

4. Wybory w oddziałach II-VI prowadzi były Przewodniczący Trójki Klasowej (w razie nieobecności 

Zastępca lub Skarbnik), a w klasach pierwszych wybory Przedstawiciela do Rady Rodziców oraz 

Trójki Klasowej prowadzi osoba z Rady Rodziców, wyznaczona przez Przewodniczącego Rady 

Rodziców. 

5. Wybory mogą odbywać się na dwa sposoby: 

• w głosowaniu tajnym – na kartach do głosowania z wypisanymi nazwiskami kandydatów 

(biorący udział w głosowaniu stawia znak „X” obok nazwiska kandydata na którego głosuje – 

głos ważny); 

• w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 

 

6. Do Przewodniczącego jako prowadzącego zebranie należy: 

• przyjmowanie zgłoszeń kandydatów; 

• przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru; 

• przygotowanie wspólnie z rodzicami kart do głosowania ( w przypadku gdy wybory są tajne); 

• nadzorowanie przebiegu głosowania; 

• obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. 

Rodzic ten nie może być kandydatem do Trójki Klasowej; 

• ogłoszenie wyników i sporządzenie protokołu z wyborów. 

 

7. Na Przedstawiciela do Rady Rodziców oraz Trójki Klasowej zostają wybrani kandydaci z 

największą liczbą głosów z zachowaniem zasady, iż kandydat musi uzyskać akceptację co 

najmniej połowy głosujących. 

8. W przypadku zdobycia przez kandydatów tej samej ilości głosów głosowanie na tych kandydatów 

zostaje powtórzone. 

9. Sporządzony protokół Przedstawiciel do Rady Rodziców przekazuje Przewodniczącemu Rady 

Rodziców na pierwszym zebraniu R.R. 

 


