Statut Rady Szkoły
Zespołu Szkół Samorządowych
im. Bohaterów Warszawy
w Podkowie Leśnej.
Rozdział I.
Cele i zadania Rady Szkoły.
1.1.

Celem Rady Szkoły jest:
wprowadzanie w życie zawartej w prawie szkolnym zasady współdecydowania o
najważniejszych sprawach szkoły przez uczniów, nauczycieli i rodziców oraz
stworzenie instytucjonalnej płaszczyzny, służącej uzgadnianiu stanowisk przez te
trzy strony społeczności szkolnej.

1.2. Rada Szkoły reprezentuje ogół społeczności szkolnej oraz podejmuje
działania, zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły;
wnioskuje także do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
1.3. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, a także:
1.3.1.
uchwala statut szkoły, przygotowany przez Radę Pedagogiczną, a także
jego zmiany.
1.3.2.
przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego w
zakresie środków specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu
finansowego szkoły.
1.3.3.
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 dla organu charakter wiążący.
1.3.4.
opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy, istotne d l a szkoły - j a k np. program
wychowawczy szkoły; opiniuje wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
1.3.5.
z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z
wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego
szkołę, Wojewódzkiej Rady Oświatowej oraz do Komisji Kultury i
Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta w szczególności w sprawach
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
1..4.

Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, a także tryb i zasady
zwoływania swoich posiedzeń, ustalanie porządku dziennego, quorum, tryb
podejmowania uchwał.

1..5.

Rada Szkoły może gromadzić fundusze, niezbędne do wspierania działalności
szkoły, a tym samym ustalać zasady użytkowania tych funduszy.

Rozdział II.
Struktura Rady Szkoły.
2.1.

Rada Szkoły liczy 8/ 12 członków. W jej skład wchodzą w równych częściach
przedstawiciele:
2.1.1.
nauczyciele (4 osoby) - wybrani przez ogół nauczycieli,
2.1.2.
rodzice (4 osoby) - wybrani przez ogół rodziców,
2.1.3.
uczniowie (4 osoby) - wybrani przez ogół uczniów.

2.2

W skład Rady Szkoły nie wchodzą uczniowie ze szkoły podstawowej, a udział
uczniów z gimnazjum nie jest obowiązkowy.

2.3. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
2.4. Wybory do Rady Szkoły są tajne i bezpośrednie.
2.5.

Tryb wyborów.
2.5.1 .
kandydatów zgłaszają osobno uczniowie, rodzice i nauczyciele, w
sposób, ustalony osobno przez każdą z grup.
2.5.2.
liczba zgłoszonych kandydatów nie może być równa lub niższa niż ilość
miejsc,
przysługujących danej grupie w Radzie. Zgłoszeni kandydaci muszą
wyrazić
ustnie lub pisemnie - swoją zgodę na kandydowanie.
2.5.3.
wybory uzupełniające odbywają się w przypadku, gdy jedno lub więcej
miejsc w Radzie Szkoły, przypadających na dane środowisko, jest nie
obsadzonych.
2.5.4.
wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów i
ilość głosów stanowi więcej niż 50% głosów biorących udział w
głosowaniu; przy równej liczbie uzyskanych głosów przez kilku
kandydatów, zarządza się ponowne głosowanie. Nowo wybrane organy
mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu w
głosowaniu tajnym.
2.5.5.
Z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady Szkoły - ustępująca Rada
podlega samorozwiązaniu.

2.6.

Kadencja Rady Szkoły: trwa ona 3 lata, począwszy od września - do 30 września
ostatniego roku kadencji.

2.7.

Kadencja władz Rady Szkoły trwa 1 rok.

2.8. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu Rady Szkoły i
przeprowadzanie wyborów uzupełniających.
2.9. Dopuszcza się możliwość zwołania nowych wyborów do Rady Szkoły w

przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających na
więcej niż 1/3 składu Rady Szkoły.

Rozdział 111.
Plenarne zebranie sprawozdawcze.
3.1. Pierwsze plenarne zebranie sprawozdawcze jest zwoływane na wniosek
ustępującego organu. Uczestniczą w nim członkowie Rady ustępującej oraz nowo
powołani członkowie Rady. Jest ono dostępne dla ogółu społeczności szkolnej.
3.2. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo wyborczego Rady Szkoły:
3.2.1.
Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania
oraz wybór ewentualnych innych organów. Wybory do tych funkcji są
jawne.
3.2.2.
Sprawozdanie ustępującego organu z działalności za okres
sprawozdawczy.
3.2.3.
W przypadku gromadzenia funduszy przez Rade Szkoły konieczne jest
przedstawienie sprawozdania dla Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
3.2.4.
Przekazanie dokumentacji, dotyczącej pracy ustępującego organu.
3.2.5.
Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu
placówki.
3.2.6.
Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów
szkoły lub organizacji.
3.2.7.
Plenarna dyskusja programowa
3.2.8.
Uchwalenie wniosków programowo -organizacyjnych do
działalności Rady następnej kadencji
3.2.9.
Wolne wnioski.
3.3. Pierwsze plenarne zebranie sprawozdawcze powinno się odbyć w przeciągu
miesiąca od zakończenia kadencji starej Rady Szkoły.

Rozdział IV.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Szkoły.
4.1.

Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu
osób składu Rady Szkoły. W sprawach najważniejszych -jak uchwalenie statutu quorum wynosi 2/3 (sześć osób) składu Rady.

4.2.

W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewodniczący

Rady zarządza drugie głosowanie, poprzedzone krótką dyskusją.
4.3.

Jeżeli po drugim głosowaniu głosy nadal rozłożone są równolicznie, wówczas
przeważa głos przewodniczącego.

4.4.

W wyjątkowych okolicznościach reprezentantem rady Szkoły jest
Przewodniczący lub co najmniej zespół 2 członków Rady. O tym zakresie
reprezentacji należy powiadomić członków Rady na najbliższym posiedzeniu.

4.5.

Listę uczestników posiedzenia oraz quorum
przewodniczący lub przewodniczący Rady.

ustala

każdorazowo

Vice

4.6.

Uchwały są protokołowane, a z posiedzeń sporządzane są sprawozdania lub
notatki.
4.7. wszystkie pisma i decyzje przedstawiane na zewnątrz w imieniu Rady Szkoły
muszą być przegłosowane w głosowaniu jawnym.
4.8. Głosowanie jawne odbywa się na posiedzeniu Rady lub w formie elektronicznej w
ciągu 72 godzin od wysłania wiadomości za potwierdzeniem otrzymania i
przeczytania wiadomości. Brak odpowiedzi lub przekazania tą samą drogą opinii
negatywnych uznawane jest za wyrażenie zgody przez poszczególnych członków
Rady.
4.9. Wydruki potwierdzające odbiór i przeczytanie wiadomości elektronicznej oraz
informacje zwrotne od poszczególnych członków Rady są traktowane jako
protokół z głosowania.
4.10. Pisma i decyzje w imieniu Rady Szkoły są podpisywane przez Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego.

Rozdział V.
Zasady współpracy z organami szkoły i innymi osobami.
5.1.

W Radzie Szkoły zasiadają członkowie z wyboru ogółu społeczności szkolnej.
Zgadzając się na kandydowanie do Rady osoby te jednocześnie zobowiązują się
współdziałać z innymi organami szkoły i miasta, tak by podejmować działania,
zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły. W szczególności
zobowiązują się one do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, ponoszą
odpowiedzialność za pełnione przez siebie funkcje przed społecznością szkolną i
składają coroczne sprawozdanie z działalności na pierwszym zebraniu
organizacyjnym szkoły.

5.2.

Rada Szkoły posiada uprawnienia władzy uchwałodawczej. Uchwały Rady Szkoły

mają moc wiążącą dla społeczności szkolnej w zakresie spraw, należących do
kompetencji Rady Szkoły.
5.3.

Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane za zgodą lub na wniosek Rady inne
osoby z głosem doradczym.

5.4.

Dyrektor szkoły ma prawo do udziału w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
Ponadto dyrektor ma prawo do:
5.4.1.
występowania z projektami uchwał Rady,
5.4.2.
zwoływania posiedzeń Rady,
5.4.3.
veta wobec uchwał Rady, o ile jego zdaniem są one sprzeczne z prawem
lub ważnym interesem szkoły.

5.5.

Dyrektor szkoły ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach na zaproszenie
Rady Szkoły w tym udzielania informacji na temat pracy, organizacji i
funkcjonowania szkoły.

5.6.

Dyrektor corocznie przedkłada Radzie Szkoły dokumenty szkolne
zaopiniowania lub zatwierdzenia , zgodnie z kompetencjami Rady Szkoły.

5.7. Sprawy sporne między dyrektorem a Radą Szkoły rozstrzyga organ
nadzorujący pracę szkoły.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Szkoły
w dniu 5 marca 2009 roku
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