GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA
W ŻMIGRODZIE

ŻMIGRÓD
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Regulamin Rady Szkoły
Gimnazjum im. Macieja Rataja
w Żmigrodzie
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

I.

Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Rada Szkoły , zwana dalej Radą ,jest organem kolegialnym stanowiącym forum
porozumienia społeczności
szkolnej, uczestniczącym w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły,
czuwającym nad poszanowaniem godności nauczyciela i ucznia oraz
funkcjonowaniem szkoły zgodnie z przyjętymi założeniami i obowiązującymi
przepisami.
2. Rada Szkoły działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu
szkoły i niniejszego regulaminu.
II.

Wybory do Rady Szkoły

Art. 2
1.Wybory trójki nauczycieli do Rady Szkoły odbywają się w terminie do
15. września na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2.Członkowie Rady Pedagogicznej spośród siebie wybierają w jawnym
głosowaniu, zwykłą większością głosów, przedstawicieli do Rady Szkoły.
Art. 3
1.Wybory trzech przedstawicie li uczniów do Rady Szkoły odbywają się
do 20 września równolegle z wyborami do Rady Samorządu
Uczniowskiego.
Art. 4
1.Zaprzestanie nauki w szkole przez ucznia jest jednoznaczne z
wygaśnięciem mandatu jego, jego rodzica lub prawnego opiekuna tj. członka Rady
Szkoły przed końcem kadencji.
2.Zaprzestanie pracy w szkole przez nauczyciela jest jednoznaczne z
wygaśnięciem jego mandatu w Radzie Szkoły przed końcem kadencji.
3.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Szkoły przeprowadza
się wybory uzupełniające.
4.Członek Rady Szkoły, wybrany w wyborach uzupełniających, ma ważny
mandat tylko do końca kadencji tej Rady.
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III.

Władze Rady Szkoły

Art. 5
1.Obrady Rady prowadzi Przewodniczący Rady Szkoły.
2.Przewodniczącgo Rady Szkoły wybierają członkowie Rady spośród siebie, w jawnym
głosowaniu na pierwszym spotkaniu Rady . Pierwsze spotkanie Rady musi się odbyć
najpóźniej do 1 października.
Art. 6
1.Posiedzenie Rady jest protokołowane przez sekretarza.
2.Sekretarza Rady wyznacza przewodniczący przed każdym spotkaniem
Art. 7
1.Każdy członek Rady Szkoły może być odwołany na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącego Rady Szkoły oraz jednej
trzeciej członków Rady Szkoły przy akceptacji jednej drugiej głosów członków Rady
Szkoły.
IV.

Posiedzenia Rady Szkoły

Art. 8
1.Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor Szkoły ( najpóźniej do 1 października).
2.Kolejne posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez radę na pierwszym
spotkaniu.
3.Dodatkowe posiedzenie Rady może być zwołane na wniosek:
a. Przewodniczącego
b.1/3 członków Rady
c. Dyrektora Szkoły
d. Rady Rodziców
e. Rady Pedagogicznej
Art. 9
1. Przewodniczący Rady przygotowuje porządek posiedzenia.
2. Przewodniczący prowadzi obrady.
Art. 10
1.Posiedzenia Rady są protokołowane przez sekretarza.
2.Protokoły z posiedzeń są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na kolejnym
spotkaniu.
Art. 11
1. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym , Dyrektor Szkoły.
2.Rada na wniosek przewodniczącego lub jej członków może zaprosić inne osoby.
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Art. 12
1.Do obowiązków członków Rady Szkoły należy uczestnictwo w spotkaniach Rady
Szkoły.
Dwukrotna nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje wykluczeniem z Rady Szkoły.
V.

Podejmowanie uchwał

Art. 13
1.Uchwały Rady są ważne tylko w przypadku obecności co najmniej połowy jej
członków.
2.Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3.W sprawach personalnych, a także na wniosek przewodniczącego lub członków Rady
głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
Art. 14
1.Uchwały Rady są numerowane i zapisywane przez sekretarza
VI. Kompetencje Rady Szkoły
Art. 15
1. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
1) Uchwala statut szkoły;
2) Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków
specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
3) Może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu
charakter wiążący;
4) Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
5) Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami
dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do
wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć.
Art. 16
1.Do Rady Szkoły rodzice, prawni opiekunowie, nauczyciele ,jak i uczniowie mogą na
piśmie kierować sprawy ich dotyczące a wymagające rozwiązania na forum Rady
Szkoły.
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