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REGULAMIN DWÓJEK KLASOWYCH 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 

IM. ROBERTA SCHUMANA FUNDACJI PRIMUS 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Dwójki Klasowe działają na podstawie Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu. 

2. Dwójki Klasowe są powoływane na poziomie każdej klasy i reprezentują 

stanowisko Rodziców i Opiekunów Prawnych uczniów danej klasy, dalej 

zwanych łącznie Rodzicami. 

3. Dwójka Klasowa reprezentuje Ogół Rodziców uczniów danej klasy wobec 

Wychowawcy klasy i Dyrektora szkoły.  

4. Za Ogół Rodziców uznaje się opinię większości  Rodziców danej klasy.   

5. Dwójki Klasowe mają prawo do przedstawiania opinii Rodziców danej klasy 

w sprawach wychowawczych i organizacyjnych szkoły.  

6. Zadaniem Dwójek Klasowych jest realizacja celów statutowych szkoły 

na poziomie danej klasy, współdziałanie z Rodzicami uczniów danej klasy 

oraz pomoc Wychowawcy przy organizacji uroczystości i wycieczek 

klasowych, a także wsparcie Dyrektora w doskonaleniu organizacji pracy 

szkoły.  

7. Dwójki Klasowe są zobowiązane do systematycznego udziału w zebraniach 

Dwójek Klasowych i zapewnienia właściwego przepływu informacji między 

Dyrektorem i organami szkoły a Rodzicami uczniów danej klasy. 

8. Dwójki Klasowe organizują fundusz klasowy, który przeznaczony jest 

na dodatkowe wydatki klasowe. W zależności od decyzji danej klasy zadanie 

to może pełnić Skarbnik. 

9. Z grona członków Dwójek Klasowych 0-III oraz IV-VII wybierani są 

Koordynatorzy (jeden na każdy poziom klas), którzy protokołują przebieg 

zebrań oraz są odpowiedzialni za właściwy przepływ informacji pomiędzy 

przedstawicielami Dwójek Klasowych a Dyrektorem szkoły. 

 

II. Wybory do Dwójek Klasowych 

1. Wybory do Dwójek Klasowych są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, 

na pierwszym zebraniu klasowym i odbywają się bez względu na frekwencję 

Rodziców na zebraniu.  

2. Wybór dokonywany jest spośród Rodziców uczniów danej klasy, którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie do Dwójki Klasowej. 

3. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, głosami Rodziców obecnych 

na zebraniu. Rodzice każdego ucznia danej klasy mają prawo do jednego 

głosu. 
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4. Dwójkę Klasową tworzą Rodzice, którzy uzyskali w głosowaniu najwięcej 

głosów. 

5. W przypadku rezygnacji Rodzica z członkostwa w Dwójce Klasowej  

w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia rezygnacji dokonuje się wyboru 

uzupełniającego. Zasady dokonywania wyboru są określone w roz. II pkt. 2 i 3. 

6. Rodzic rezygnujący z członkostwa w Dwójce Klasowej jest zobowiązany 

pisemnie (np. mailowo) powiadomić Wychowawcę Klasy, sekretariat szkoły 

oraz Koordynatora swojego poziomu o rezygnacji. 

7. Rodzic może być odwołany z funkcji w Dwójce Klasowej na wniosek 

większości Rodziców danej klasy. 

 

III. Podejmowanie decyzji przez Dwójki Klasowe.  

1. Decyzje Dwójek Klasowych zapadają na zebraniach organizowanych przez 

Dyrektora szkoły bądź na wniosek jednego z Koordynatorów Dwójek 

Klasowych.  

2. Decyzje Dwójek Klasowych są podejmowane w głosowaniu jawnym, 

większością̨ głosów.  

3. Na zebraniu Dwójek Klasowych  każda klasa ma jeden głos. 

 

IV. Zasady organizacji zebrań Dwójek Klasowych. 

1. Zebrania Dwójek Klasowych odbywają się w siedzibie szkoły. 

2. Zebrania Dwójek Klasowych odbywają się przynajmniej raz w semestrze. 

3. Zebrania Dwójek Klasowych są protokołowane. 

4. Protokół zawiera krótki opis podejmowanych tematów i informację 

o głosowaniach oraz podjętych decyzjach. 

5. Za sporządzenie protokołu odpowiadają Koordynatorzy Dwójek Klasowych, 

którzy zobowiązani są do jego przygotowania i przesłania pocztą elektroniczną 

do Dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od daty zebrania, a niezwłocznie 

po jego akceptacji do członków Dwójek Klasowych. 

6. Członkowie Dwójek Klasowych przesyłają ww. protokół do swoich klas 

w terminie trzech dni od daty otrzymania dokumentu od Koordynatora. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia - 26.04.2017r. 

 

 

 

22-03-2017 

Opinie (z segmentów 0-3 i 4-6) zebrała w jeden dokument Anna Podniesińska 

Koordynator 0-3 

………………………………………………………………………………………………. 


