
Załącznik do regulaminu Rady Rodziców 

 

 

PROCEDURA WYBORU RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW 

 

W PRZEDSZKOLU NR 184 W POZNANIU 

 

I. Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 i 3 ustawy  Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 

roku  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) 

 

II. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola. Oznacza to, że rodzice dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Nr 184 w Poznaniu działają społecznie na rzecz 

placówki. 

 

III. Zebrania wyborcze powinny się odbyć najpóźniej do 30 września każdego roku 

szkolnego. 

 

IV. Wybór do rady rodziców jest dwuetapowy. 

 

1. Wybory rady oddziałowej: 

a) zebranie ogółu rodziców danego oddziału przedszkolnego jest zebraniem 

wyborczym. 

b) rodzice jednego dziecka z oddziału mają jeden głos w wyborze 

przedstawiciela do rady oddziałowej i do rady rodziców. 

c) wybory przeprowadza przewodniczacy zebrania wyborczego, którego 

wybiera ogół rodziców w głosowaniu jawnym. 

d) ogół rodziców decyduje o liczebności rady oddziału. Rada oddziału może 

liczyć od 3 do 5 rodziców. 

e) zgłoszone do wyborów osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie  

do rady oddziału. Liczba zgłoszonych kandydatów nie może być mniejsza od 

liczby członków rady oddziałowej. 

f) do liczenia głosów wybiera się trzyosobową komisję skrutacyjną. Członek 

komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziału. 

g) wybory do rady oddziału są tajne i przeprowadza się za pomocą kart 

do głosowania. 

h) do rady oddziału wchodzą osoby, które kolejno uzyskały najwięcej głosów. 

i) osoba, która uzyskała największą liczbę głosów jest jednocześnie 

przedstawicielem rady oddziału do rady rodziców. W przypadku uzyskania 

największej liczby głosów przez więcej niż dwie osoby przewodniczacy 

zarządza dodatkowe głosowanie, w którym biorą udział osoby, które 

uzyskały najwięcej głosów. 

2. Wybory rady rodziców: 

a) po zakończeniu zebrań wyborczych rada rodziców zbiera się w celu 

ukonstytuawania się. 

b) na posiedzeniu rada rodziców wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, 

sekretarza oraz innych  funkcjyjnych. 

c) rada rodziców ustala regulamin, harmonogram spotkań. 

 

V. Kadencja Rady Rodziców i jej ogniw trwa rok. 


