
Regulamin wyborów do Rad Klasowych. 
   
 

1. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu klasowym, każda 

klasa ustanawia Radę Klasową. 

2. Rada Klasowa składa się z następujących funkcji: 

Å Przewodniczący 

Å Reprezentant Rady Klasowej do Rady Rodziców 

Å Sekretarz 

Å Skarbnik 

3. Osoby nie wchodzące w skład Rady Klasowej, a chcące uczestniczyć w pracach na rzecz 

danej klasy, mogą stworzyć Grupę Wsparcia Rady Klasowej celem której jest wspieranie i 

czynne uczestniczenie w wszelkich  inicjatywach Rady Klasowej. 

4. Każdy rodzic/opiekun może kandydować na więcej niż jedną funkcję w Radzie Klasowej. 

5. Minimalny skład Rady Klasowej to jedna osoba, sprawująca wszystkie cztery funkcje. 

6. Maksymalny skład Rady Klasowej to cztery osoby, sprawujące po jednej odrębnej funkcji. 

7. W głosowaniu, każde dziecko z klasy, reprezentowane jest tylko przez jednego 

rodzica/opiekuna (zwanym dalej wyborcą). 

8. Każdy wyborca otrzymuje po jednej karcie wyborczej przypadające na każde dziecko z 

klasy, które reprezentuje. 

9. Przed przystąpieniem do wyborów, muszą być spełnione poniższe warunki: 

Å wszystkie funkcje Rady Klasowej, muszą zostać obsadzone przynajmniej jednym 

kandydatem. 

Å kandydaci do Rady Klasowej zobowiązani są do wyrażenia swojej zgody (ustnej lub 

pisemnej) odnośnie własnej kandydatury na daną funkcję. 

Å należy powołać komisję skrutacyjną (licząca głosy), składającą się z trzech osób spośród 

osób, (jeśli to możliwe) które nie kandydują w wyborach do Rady Klasowej 

Å powołana komisja skrutacyjna zobowiązana jest do wydania wszystkim  wyborcom po 

odpowiedniej liczbie kart wyborczych. 

Å komisja skrutacyjna odnotowuje liczbę wszystkich kart, które wydała, w celu 

późniejszej weryfikacji z liczbą kart zebranych. 

10. Każdy wyborca, na karcie wyborczej, przy każdej funkcji z Rady Klasowej może: 

Å wskazać tylko jednego kandydata poprzez napisanie jego nazwiska 

Å wstawić „X” który oznacza odrzucenie listy kandydatów. 

Wszystkie inne oznaczenia nie opisane powyżej, uważa się za głos nieważny. 

11. W sytuacji, gdy liczba kart wyborczych, zebranych przez komisję skrutacyjną, po 



głosowaniu nie zgadza się z liczbą kart wydanych, należy: 

Å zniszczyć zebrane karty 

Å rozdać nowe karty wyborcze i przeprowadzić ponownie głosowanie 

12. W przypadku gdy liczba kart wyborczych zebranych zgadza się z liczbą kart wydanych, 

komisja przystępuje do przeliczenia głosów dla każdej z funkcji Rady Klasowej: 

Å sumuje głosy oddane na każdego z kandydatów 

Å sumuje głosy oznaczające odrzucenie listy kandydatów 

Å sumuje głosy nieważne 

13. Jeżeli liczba głosów oznaczających odrzucenie listy kandydatów jest większa od 

największej liczby głosów oddanej na jednego kandydata w obrębie jednej funkcji Rady 

Klasowej, to uważa się, że wyborcy nie wyrazili zgody na objęcie danej funkcji przez 

żadnego z kandydatów. W tym przypadku należy ponownie przeprowadzić wybory na daną 

funkcję Rady Klasowej. 

14. Jeżeli liczba głosów dla dwóch lub więcej kandydatów jest taka sama w obrębie jednej 

funkcji Rady Klasowej, to uważa się, że wyborcy nie wybrali jednomyślnie żadnego z 

kandydatów. W tym przypadku należy ponownie przeprowadzić wybory na daną funkcję 

Rady Klasowej. 

15. Dla każdej funkcji Rady Klasowej kandydat, który zbierze największą liczbę głosów, 

zostaje wybrany do objęcia tej funkcji. 
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