
Przebieg wyborów Rady Klasowej 
 
1. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza się w tajnym głosowaniu na pierwszym 

Zebraniu Klasowym w każdym roku szkolnym. 

2. Termin pierwszego Zebrania Klasowego ustala Dyrektor Szkoły – w terminie do 10 

września w każdym roku szkolnym. 

3. Pierwsze zebranie Rady Klasowej otwiera Wychowawca Klasy i przewodniczy mu do 

czasu wybrania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory do Rady Klasowej 

(tzw. „trójki klasowej”) 

4. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady 

Klasowej. 

5. Jeżeli rodzice obecni na Zebraniu Klasowym nie zadecydują inaczej, wybór członków 

Komisji Skrutacyjnej odbywa się w trybie jawnym, przez podniesienie ręki, po 

wyczytaniu przez Wychowawcę nazwisk kandydatów. 

6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej, podczas wyborów do Rady Klasowej, należy: 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatur, 

 przygotowanie kart do głosowania (akceptuje się jako karty do głosowania czyste kartki na 

których w trakcie głosowania, wyborca, wypisuje nazwisko wybieranego przez siebie 

kandydata) 

 przeprowadzenie oraz nadzorowanie przebiegu głosowania, 

 policzenie głosów, 

 podanie wyników głosowania 

 protokołowanie zebrania 

 przekazanie Wychowawcy Klasy protokołu z wyborów Rady Klasowej. 

2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice/opiekunowie dzieci danej klasy. 

3. Zgłoszenia kandydatów do Rady Klasowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy 

przybyli na zebranie. 

4. Kandydat do Rady Klasowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Wybory do Rady Klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów 

zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż 

trzech. 

6. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

7. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście do 

głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady 

Klasowej przewidzianych do wybrania.  



8. Za wybranych do Rady Klasowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów. 

9. W przypadku kandydowania więcej niż trzech kandydatów, w sytuacji otrzymania 

równej liczby głosów przez kandydatów z 3 i 4 miejsca, przeprowadza się kolejną turę 

głosowania pomiędzy nimi, celem wyłonienia trzeciego członka Rady Klasowej  

10. Wybrani członkowie Rady Klasowej wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego, 

Sekretarza oraz Skarbnika Rady Klasowej. Wskazują także jedną osobę, która będzie 

reprezentować klasę na posiedzeniach Rady Rodziców. 

 

 
 
 




