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ORDYNACJA WYBORCZA 

Przepisy ogólne  

§ 1  

Ordynacja określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i 

Rady Rodziców w szkole.   

§ 2 

Wybory przeprowadzane są w szkole, na pierwszym zebraniu rodziców, zwanym 

dalej „zebraniem wyborczym”, nie później niż do 15 września każdego roku.  

§ 3  

Wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. 

  

Prawa wyborcze  

§ 4 

Prawa wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo 

wyborcze) przysługuje jednemu z rodziców/prawnych opiekunów każdego ucznia 

szkoły.   

§ 5 

Prawa wyborcze przysługują również osobom, czasowo sprawującym opiekę nad 

dzieckiem w okresie dłuższej nieobecności rodziców.  

§ 6 

Podstawę spisu osób uprawnionych go głosowania stanowi lista uczniów szkoły, 

przygotowana oddzielnie dla każdego oddziału. 

  

Wybory do Rad Oddziałowych  

§ 7 

Rada Oddziałowa liczy co najmniej trzech członków. Wyborcy, zgromadzeni na 

zebraniu wyborczym danego oddziału mogą przegłosować zwiększenie liczby 

członków Rady Oddziałowej.  

 

§ 8 

Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym, 

wybrana w głosowaniu jawnych na zebraniu wyborczym.  

§ 9 
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Kandydatów do Rady Oddziałowej może zgłosić każda osoba uczestnicząca w 

zebraniu wyborczym.  

§ 10 

Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  

§ 11 

Kandydatem do Rady Oddziałowej może być również rodzic nieobecny na zebraniu, 

jeśli wcześniej, na piśmie wyraził zgodę na kandydowanie.  

§ 12 

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.  

2. Treść karty do głosowania ustala Komisja Skrutacyjna.  

3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza listę 

uprawnionych do głosowania, przelicza i wydaje karty do głosowania oraz zbiera, 

w sposób zapewniający tajność wyborów, wypełnione karty do głosowania.  

4. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania do Rady Oddziałowej.  

5. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania do Rady Oddziałowej i 

przekazuje go do dokumentacji Rady Rodziców.  

§ 13 

1. Komisja Skrutacyjna ogłasza wyniki głosowania i skład Rady Oddziałowej.  

2. Do Rady Oddziałowej wchodzą, kandydaci, którzy uzyskali, kolejno, największą 

liczbę głosów.  

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, na miejscach mandatowych, 

uzyska taką samą liczbę głosów, Komisja Skrutacyjna zarządza ponowne wybory 

spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. 

   

Wybory do Rady Rodziców  

§ 14 

Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady 

Rodziców. 

 

 

 § 15 

1. Na  przegłosowany wniosek uczestników zebrania wyborczego przedstawiciela do 

Rady Rodziców wybiera ogół uprawnionych do głosowania uczestników zebrania 

wyborczego, w głosowaniu tajnym.  
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2. Głosowanie w trybie określonym w ust.1 przeprowadza i wyniki ustala Komisja 

Skrutacyjna.  

  § 16 

Jeden rodzic/opiekun prawny może być przedstawicielem tylko jednej Rady 

Oddziałowej.  

§ 17 

Skład wybranej Rady Rodziców dyrektor szkoły podaje niezwłocznie do publicznej 
wiadomości.  
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Scenariusz zebrania wyborczego 

 

1. Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej – około 45 min.  

 Uzyskanie zgody zebranych na prowadzenie zebrania przez 

wychowawcę, albo oddanie prowadzenia wybranemu rodzicowi.  

 Powołanie protokolanta – Uwaga, protokolant otrzymuje formularz do 

wypełnienia.  

 Zapoznanie zebranych z ordynacją wyborczą do Rady Oddziałowej i 

Rady Rodziców.  

 Wybór Komisji Skrutacyjnej – 2-3 osoby. Głosowanie jawne. Trzeba 

przypomnieć, że do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do 

Rady Rodziców.  

 Podpisanie listy obecności przez uczestników. Uwaga przy nazwisku 

ucznia może się podpisać tylko 1 osoba uprawniona do głosowania.  

 Przegłosowanie liczby osób stanowiących Radę Oddziałową, o ile jest 

ona wyższa niż lista osób ustalona w regulaminie wyborów dla 

wszystkich oddziałów w szkole.  

 Zgłaszanie kandydatów do Rady Oddziałowej. Kandydatów może 

zgłaszać każdy z uczestników zebrania (nawet ci, którzy nie są 

uprawnieni do głosowania) również wychowawca. Kandydat może się 

również zgłosić osobiście. Można również zgłosić osobę nieobecną, o ile 

na piśmie wyraziła zgodę na kandydowanie. Zgłaszanie kończy się z 

chwilą przegłosowania zamknięcia listy kandydatów.  

 Kandydaci wyrażają zgodę i przedstawiają się zebranym.  

 Komisja Skrutacyjna sprawdza i odlicza kartki do głosowania, zgodnie z 

podpisaną listą obecności.  

 Komisja Skrutacyjna rozdaje kartki do głosowania.  

 Komisja Skrutacyjna instruuje o zasadach głosowania. Głosowanie jest 

tajne, wyborcy przepisują listy kandydatów. Komisja ustala, czy wyborcy   

skreślają, podkreślają czy zaznaczają w inny sposób nazwiska. 

 Komisja Skrutacyjna informuje również jakie są zasady dokonywania 

wyboru. Do Rady Oddziałowej wchodzą ci kandydaci, którzy uzyskali 

kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania liczby miejsc w 

Radzie Oddziałowej. W razie, jeśli dwóch lub więcej kandydatów uzyska 
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tę samą liczbę głosów, wyborcy mogą przegłosować zwiększoną liczbę 

miejsc w Radzie.  

 Komisja Skrutacyjna liczy głosy, wypełnia protokół i podaje wyniki 

głosowania.  

 Komisja Skrutacyjna ogłasza, którzy kandydaci weszli do Rady 

Oddziałowej.  

 Komisja Skrutacyjna niszczy karty do głosowania. 

2. Wybór przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców.  

 Rada Oddziałowa sama wybiera reprezentanta – w takim przypadku 

ogłasza jedynie swoją decyzję, uczestnicy zebrania nie biorą w tym 

aktywnego udziału.  

 Na przegłosowany wniosek zebranie może zarządzić drugie, 

bezpośrednie i tajne głosowanie, które spośród osób wybranych do Rady 

Oddziałowej wybierze reprezentanta do Rady Rodziców. Tryb głosowania 

jest taki sam, jak w części pierwszej, poza punktem dotyczącym 

zgłaszania kandydatów i ich prezentacji.  
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Protokół zebrania wyborczego 

 

Protokół Zebrania Wyborczego do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców  

Klasa/oddział.................   Zespół Szkolno-Przedszkolny  

Hutki,    dnia................................ 

 

§1 

1. Prowadzący zebranie ........................................................................... 

2. W zebraniu uczestniczyło..............................osób, z tego .................... 

uprawnionych do głosowania.  

3. Lista osób uprawnionych do głosowania stanowi załącznik nr 1.  

4. Nazwisko protokolanta........................................................................... 

 

§ 2   

Uczestnicy zebrania przyjęli następujący porządek zebrania:  

1. Przeprowadzenie wyborów do Rady Oddziałowej.  

2. Wybór przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców.  

 

§ 3   

1. Tajne wybory do Rady Oddziałowej przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w składzie:  

1).......................................................................................................................... 

2). ........................................................................................................................ 

3).......................................................................................................................... 

2. Zgłoszono następujące nazwiska kandydatów do Rady Oddziałowej:  

1).......................................................................................................................... 

2). ........................................................................................................................ 

3).......................................................................................................................... 

4).......................................................................................................................... 

5). ........................................................................................................................ 

6).......................................................................................................................... 

§ 4   

1. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
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2. Do Rady Oddziałowej zostali wybrani:  

1).......................................................................................................................... 

2). ........................................................................................................................ 

3).......................................................................................................................... 

 

§ 5   

Reprezentantem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców został:  

 ............................................................................................................................ 

 

Podpis protokolanta.  

......................................................... 
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Załacznik nr 2  

Protokół Komisji Skrutacyjnej 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z Wyborów  

do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców  

Klasa/oddział.................Zespół szkolno-Przedszkolny w Hutkach 

Hutki, dnia ................................ 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania.......................................................... 

Liczba oddanych głosów ..................................................................................... 

Liczba głosów ważnych ...................................................................................... 

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:  

Imię i nazwisko kandydata.   Lista otrzymanych głosów  

1) ................................................   ............................................................. 

2) ................................................   ............................................................. 

3) ................................................   ............................................................. 

4) ................................................   ............................................................. 

5) ................................................   ............................................................. 

6) ................................................   ............................................................. 

Lista osób wybranych do Rady Oddziałowej  

1).......................................................................................................................... 

2). ........................................................................................................................ 

3).......................................................................................................................... 

Reprezentantem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców został:  

............................................................................................................................. 

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej  
 


