
REGULAMIN WYBORU TRÓJEK KLASOWYCH 

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK 

IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady wybierania i zadania Trójek klasowych. 

 

§ 2 

1. W każdej klasie działa Trójka klasowa wybierana przez ogół rodziców uczniów danej klasy. 

2. Trójka klasowa składa się z: 

 Przewodniczącego,  

 Zastępcy przewodniczącego, 

 Skarbnika. 

3. Osobą upoważnioną przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia wyborów jest wychowawca klasy, 

który otwiera zebranie rodziców i przewodniczy mu do zakończenia wyborów oraz zapewnia 

prawidłowy przebieg wyborów. 

4. Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym, najpóźniej w 

październiku. 

5. W klasie pierwszej wybory odbywają się najwcześniej w listopadzie, a najpóźniej w styczniu. 

6. Kandydatami są rodzice danej klasy (jeden rodzic od każdego ucznia). 

7. Wybory są prawomocne jeżeli w zebraniu uczestniczyła co najmniej połowa rodziców. 

8. Kadencja Trójki klasowej trwa od chwili wyboru do czasu wybrania nowej Trójki klasowej w 

kolejnym roku szkolnym. 

9. Trójka klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać - na wniosek co najmniej 2/3 rodziców 

- odwołani przed upływem kadencji. W takiej sytuacji na zebraniu przeprowadza się wybory 

uzupełniające lub wybory nowej Trójki klasowej. 

 

§ 3 

1. Wybory mogą odbywać się w zależności od decyzji rodziców: 

a) w trybie jawnym 

 rodzice podają kandydatury 

 po ustnym wyrażeniu zgody kandydata, następuje głosowanie przez podniesienie ręki, decyduje 

większa ilość głosów 

 wychowawca ma również prawo podać kandydatury 

 za wybranych do Trójki klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów 

 w razie równej ilości głosów,  głos decydujący ma wychowawca klasy 

 osoby wybrane do Trójki klasowej między sobą ustalają pełnione funkcje i podają w tym 

samym dniu do wiadomości rodziców i wychowawcy 

b) w trybie tajnym 

 głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania 

 wychowawca ma również prawo do głosowania 

 na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

kandydatów 

 wyborca stawia znak "X" obok nazwisk kandydatów, na których głosuje 

 głosy uważa się za ważne, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem "X" osoby, 



na które głosuje (można głosować na jednego , dwóch lub trzech kandydatów) 

 uprzednio wybrana spośród rodziców komisja skrutacyjna składająca się z dwóch członków 

liczy głosy, które zapisuje na tablicy obok nazwisk kandydatów 

 za wybranych do Trójki klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów i wyrażają na to zgodę 

 przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie  

 osoby wybrane do Trójki klasowej między sobą ustalają pełnione funkcje i podają w tym 

samym dniu do wiadomości rodziców i wychowawcy 

 

 

§ 4 

1. Do zadań Trójki klasowej należy: 

 udzielanie różnorodnej pomocy wychowawcy w celu pełnej realizacji programu wychowawczo 

- profilaktycznego szkoły oraz planu wychowawczo - profilaktycznego klasy, 

 organizowanie we współpracy z wychowawcą i samorządem klasowym różnych form zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów i integracje 

zespołu, 

 reprezentowanie rodziców uczniów danego oddziału wobec Dyrektora, Wychowawcy i Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 5 

1. Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a 

podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków Trójki klasowej. 

2. Protokół z wyborów przewodniczący zebrania przekazuje Dyrektorowi szkoły. 

 

 


