REGULAMIN RADY SZKOŁY
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.

§1.
Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące
rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych w pierwszej kolejności
i w ramach Szkoły.

2.

Rada
Szkoły
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Juliusza
Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim zwana dalej Radą jest najwyższym organem
o charakterze uchwałodawczym i opiniodawczym.

3.

Siedzibą Rady jest Liceum
w Grodzisku Wielkopolskim.

Ogólnokształcące

im.

Juliusza

Słowackiego

Rozdział II
Cele i zadania Rady
§2.
Rada
uczestniczy
w
rozwiązywaniu
wewnętrznych
spraw
Szkoły,
a w szczególności:
1. uchwala Statut Szkoły,
2. opiniuje plan finansowy Szkoły,
3. może występować 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 charakter wiążący,
4. opiniuje
plan
pracy
Szkoły,
projekty
innowacji
i
eksperymentów
pedagogicznych oraz inne istotne dla szkoły plany,
5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje
z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę
oraz
do
Wojewódzkiej
Rady
Oświatowej,
w
szczególności
w
sprawach
organizacji
zajęć
pozalekcyjnych
i
przedmiotów
nadobowiązkowych.

1.
2.
3.

§3.
Celem Rady jest pomoc w wychowaniu i wykształceniu człowieka
przygotowanego do życia we współczesnym świecie.
Dobro ucznia jest dla Rady wartością nadrzędną i przez Radę chronioną.
Rada wraz z innymi organami Szkoły i organizacjami społecznymi dąży do
stworzenia uczniom i nauczycielom najkorzystniejszych warunków do pracy,
nauki i wszechstronnego rozwoju.

§4.
Rada zapewnia wszystkim uczniom i nauczycielom poszanowanie ich przekonań
światopoglądowych.
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Rozdział III
Powołanie i utrata członkostwa w Radzie
§5.
Kadencja Rady trwa trzy lata.
§6.
Tryb wyborów członków Rady nowej kadencji:
1. Trzech członków spośród społeczności uczniowskiej wybiera Rada Samorządu
Uczniowskiego zgodnie ze swoim regulaminem,
2. Trzech członków spośród Rady Pedagogicznej wybiera Rada Pedagogiczna
na swym posiedzeniu i zgodnie ze swoim regulaminem,
3. Trzech członków reprezentujących rodziców wybiera ogół rodziców w
głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów po 1 z klasy,
4. Wybory członków Rady reprezentujących rodziców organizuje ustępująca Rada
w porozumieniu i z pomocą Dyrekcji Szkoły,
5. Wybory członków reprezentujących rodziców powinny być protokołowane;
protokół z wyborów powinien zawierać liczby głosów oddanych na każdego
z kandydatów.
§7.
Utrata członkostwa w Radzie:
1. Członek Rady zostaje pozbawiony uczestnictwa w Radzie w przypadku pięciu
nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach lub na własną prośbę,
2. W miejsce rodzica pozbawionego członkostwa wchodzi osoba, która w wyborach
spośród rodziców uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów,
3. W razie utraty członkostwa przez nauczyciela lub ucznia przeprowadza się
wybory uzupełniające odpowiednio przez Radę Pedagogiczną lub Samorząd
Uczniowski zgodnie ich regulaminami.

Rozdział IV
Skład Rady
§8.
W skład Rady wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz,
Skarbnik (osoba pełnoletnia) oraz pięciu członków na czas trwania kadencji.

§9.
Na czele Rady stoi jej Przewodniczący, który reprezentuje Radę na zewnątrz;
reprezentować Radę na zewnątrz może inny członek Rady po uzgodnieniu tego
faktu
z Przewodniczącym.
§10.
Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący lub inny członek Rady w porozumieniu
z Przewodniczącym w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące,
a także na wniosek
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członków Rady.
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§11.
Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
§12.
Przewodniczący Rady zdaje na posiedzeniu coroczne sprawozdanie z działalności
Rady.
§13.
Zebrania Rady są protokołowane; protokoły są do wglądu dla wszystkich członków
Rady.
Rozdział V
Zasady działalności finansowo - gospodarczej Rady
§14.
Rada sama lub w porozumieniu z Radą Rodziców gromadzi środki finansowe, które
powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności, składek rodziców,
nauczycieli, darowizn osób prywatnych i fizycznych oraz innych źródeł.
§15.
Zgromadzone fundusze znajdujące się na koncie Rady lub Rady Rodziców mogą być
zużywane na dofinansowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej Szkoły.
§16.
W działalności finansowo - gospodarczej obowiązują ogólne zasady celowego,
oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
§17.
Skarbnik prowadzi dokumentację finansową i składa coroczne sprawozdanie
z działalności finansowej.
Rozdział VI
Sprawy ogólne
§19.
Niniejszy regulamin może być nowelizowany na wniosek każdego z członków Rady
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności
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§20.
Radę pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Szkoły zgodnie z Ustawą o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Art. 51. pkt 9).
§21.
W ostatnim miesiącu kadencji, jednak nie później niż do 30 września, Rada
organizuje wybory Rady następnej kadencji i pełni obowiązki do czasu zwołania
pierwszego posiedzenia nowej Rady, ale nie później niż do 10 października.
§22.
W razie konieczności zastępca przejmuje obowiązki Przewodniczącego Rady.

§23.

3

W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna
osoba za zgodą lub na wniosek Rady.
§24.
Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada na swym
posiedzeniu zwykłą większością głosów przy obecności
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§25.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę na posiedzeniu w dniu
17 października 2002 roku.
§26.
Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem 18 października 2002 roku.
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