REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. KANCLERZA JANA ZAMOYSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Podstawa prawna:
art. 81 ust.8 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.
poz. 59 z późn. zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Rada Szkoły, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem współrealizującym zadania
wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
2. Zasady kształtowania składu osobowego Rady oraz tryb jej powoływania i szczegółowy zakres
kompetencji określa statut szkoły.
3. Siedzibą Rady jest V LO
4. 1. Celem Rady Szkoły jest:
a) pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we
współczesnym świecie,
b) dbanie o dobro ucznia i poszanowanie jego godności osobistej,
c) wspieranie rozwoju szkoły i podnoszenia jakości jej działań,
d) kształtowanie podstaw skutecznego współdziałania wszystkich podmiotów stanowiących
społeczność szkoły.
2. Rada wraz z innymi organami szkoły tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania.
§3
Do zadań Rady Szkoły należy w szczególności:
1. Uchwalanie statutu szkoły przedstawianego przez Radę Pedagogiczną i dokonywanie w nim
zmian na wniosek jednego z organów, po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej.
2. Przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych
i opiniowanie budżetowego planu finansowego szkoły.
3. Możliwość występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego
nauczyciela zatrudnionego w szkole.
4. Opiniowanie planu pracy szkoły i eksperymentów pedagogicznych.
5. Możliwość występowania z wnioskami do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz organu
prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
dodatkowych.
6. Inicjowanie nowatorstwa i eksperymentów organizacyjnych.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§4
1. Rada działa za pomocą swoich organów.
2. Organami Rady są:
a) Przewodniczący Rady.
b) Prezydium Rady w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego
oraz Sekretarz
3. Rada Szkoły dla realizacji zadań może powoływać stałe lub doraźne komisje robocze.
§5
1. W skład Rady wchodzi:
a) siedmiu nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną,
b) siedmiu rodziców wybranych przez Radę Rodziców,
c) siedmiu uczniów wybranych przez ogół uczniów w wyborach powszechnych
2. W skład Rady i jej organów mogą wchodzić jedynie członkowie wyłonieni zgodnie ze Statutem
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Szkoły.
§6
Członek Rady jest zobowiązany do:
1. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady.
2. Zgodnego i koleżeńskiego współdziałania wszystkich członków Rady.
§7
1. Rada w czasie pierwszego swojego posiedzenia w nowej kadencji wybiera przewodniczącego,
jego zastępcę oraz sekretarza.
2. Przewodniczący Rady wybierany jest z grona Rady.
3. Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata i kończy się 30 września danego roku.
§8
1. Przewodniczący kieruje pracą Rady i jest jej reprezentantem wobec innych organów.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Szkoły, przygotowuje porządek obrad i je prowadzi.
§9
1. Na posiedzenia Rady może być zapraszany dyrektor szkoły z głosem doradczym.
2. W zebraniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone
w jej imieniu przez przewodniczącego.
3. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.
4. Obsługę techniczną funkcjonowania Rady zapewnia dyrektor szkoły.
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§ 10
Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący.
Zebranie zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 1/3 członków Rady
lub dyrektora.
§ 11
Zebrania Rady w trakcie roku szkolnego zwołuje się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
O terminie, godzinie, miejscu i porządku zebrania przewodniczący powiadamia członków Rady
co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
O zebraniu nadzwyczajnym może powiadomić na 3 dni przed terminem obrad.
Przewodniczący informuje osobiście o zebraniu Rady Szkoły uczniów i nauczycieli.
Przewodniczący informuje rodziców o zebraniu rady szkoły telefonicznie lub poprzez uczniów.
Przewodniczący informuje społeczność szkoły o zebraniu rady szkoły poprzez wywieszenie
informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 12
1. Rada zatwierdza porządek zebrania w głosowaniu jawnym.
2. Członkowie Rady lub dyrektor szkoły mogą zgłosić uzupełnienia i uwagi lub wnioski formalne
do porządku zebrania.
3. Uzupełnienie porządku zebrania i przyjęcie wniosku wymaga głosowania.

§ 13
1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
członków. Głosy wstrzymujące się mają znaczenie wyłącznie dla ustalenia obowiązkowego
kworum.
2. Uchwały Rady i powoływanych przez nią komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Na wniosek członka Rady i po przegłosowaniu w głosowaniu jawnym Rada może podjąć
decyzję o podjęciu uchwały w głosowaniu tajnym.
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§ 14
1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie.
§ 15
1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują specjalnie przygotowanymi kartami do
głosowania.
2. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków
Rady.
§ 16
1. Zebrania Rady są protokołowane.
2. Protokół zebrania Rady zawiera:
a) numer, datę i miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał,
b) stwierdzenie kworum,
c) listę członków Rady i zaproszonych gości,
d) zatwierdzony porządek obrad,
f) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych
wniosków,
g) czas trwania zebrania,
h) podpisy przewodniczącego.
3. Protokół zebrania udostępnia się członkom Rady w ciągu pięciu dni od daty zebrania
4. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić uwagi i wnioski na piśmie do treści protokołu.
5. Uwagi te są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady.
§ 17
Wszystkich członków Rady obowiązuje tajemnica obrad w sprawach, które mogą naruszać dobro
osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 18
Rada Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
ZMIANY REGULAMINU I ROZWIĄZANIE RADY SZKOŁY
§ 19
Niniejszy regulamin może być znowelizowany jedynie przez ogólne zebranie Rady.
§ 20
1. Rada szkoły może podjąć uchwałę w sprawie rozwiązania rady Szkoły większością
kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Przewodniczący niezwłocznie po podjęciu uchwały o której mowa w ust. 1. Informuje o tym
Dyrektora Szkoły, który w terminie 7 dni inicjuje procedurę wyboru nowej Rady Szkoły.

Regulamin został uchwalony
uchwała nr 1/2017/2018

przez

§ 21
Radę Szkoły

w

dniu

14

września

2017 roku,

podpis Przewodniczącego Rady Szkoły
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