
Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.

1. Zebranie  wyborcze  prowadzi  dyrektor  Ośrodka  lub  osoba  z  rady  pedagogicznej,
upoważniona przez dyrektora.

2. O terminie zebrania rodzice informowani są przez ogłoszenie umieszczone na tablicy
„ Informacje dla rodziców” .

3. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.

4.  Za zebranie prawomocne uważa się takie, w którym uczestniczy co najmniej 30% + 1
ogółu członków.

5.  W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin ( 15 minut po pierwszym
terminie ) o ile liczebność obecnych wynosi co najmniej 15 osób.

6. W przypadku obecności mniejszej ilości osób niż 15 możliwe jest przeprowadzenie
wyborów w  głosowaniu  jawnym.

7.   W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia lub rodzeństwa reprezentuje jeden
 rodzic. 

8. Podczas  posiedzenia  dokonuje  się  wyboru  komisji  skrutacyjnej,  która  liczy  co
najmniej  trzy  osoby  i  jest  wybierana  w  głosowaniu  jawnym,  po  wyrażeniu  przez
kandydata  ustnej  zgody.  Każdy  rodzic  ma  prawo  zgłaszania  kandydatur  i  być
zgłaszanym.

9. Komisja skrutacyjna wykonuje zadania :
- przygotowanie kart do głosowania,
- przeprowadzenie głosowania,
- przeliczenie głosów i przekazanie wyników przewodniczącemu.

      
10. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Rodziców.

11. Rada Rodziców powinna liczyć  co  najmniej  siedem osób.  Zgłoszenia  kandydatów
mogą dokonywać każdy rodzic, obecny na zebraniu. Kandydować do rady rodziców
mogą  rodzice,  którzy   zostali  zgłoszeni  jako  przedstawicieli  zespołów  klasowych
(trójki klasowe), przedszkola i grup rewalidacyjno-wychowawczych.

12. Liczba kandydatów nie może być mniejsza niż siedem osób.

13. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną (w przypadku uzasadnionej
nieobecności) zgodę na kandydowanie.



14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania pieczątką Rady
Rodziców.  Głosujący  na  przygotowanej  karcie  wpisuje  3  kandydatów  spośród
zgłoszonych.

15. Wybrani  zostają  ci  kandydaci,  którzy  uzyskali  największą  liczbę  głosów  podczas
prowadzonego zebrania wyborczego.

16. Przy  równej  ilości  uzyskanych  głosów  zarządza  się  ponowne  głosowanie  –
w głosowaniu jawnym.

17. Nowo  wybrane  organy  mają  obowiązek  ukonstytuowania  się  na  pierwszym
posiedzeniu.


