Załącznik Nr 2
REGULAMIN RADY SZKOŁY
II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi
w Pabianicach
§ 1. Rada szkoły jest społecznym organem samorządowego nadzoru nad pracą szkoły,
działającą w oparciu o uprawnienia określone w art. 50 i 51 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
§ 2. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych szkoły, a
także:
a) uchwala statut szkoły (art. 50),
b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły środków
specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły (art.50),
c) 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
(art. 50),
d) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz
inne sprawy istotne dla szkoły (art. 41 ust. 1 i 3),
e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i placówki i występuje z
wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do
wojewódzkiej rady oświaty, w szczególności w sprawach organizacji zajęć
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych (art. 50),
f) opiniuje wyrażenie zgody na rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenie
(organizację) na terenie szkoły (art. 56 ust. 2),
g) może wystąpić z wnioskiem o zwołanie zebrania plenarnego rady pedagogicznej;
wniosek taki jest wiążący dla przewodniczącego Rady Pedagogicznej (art. 40 ust. 5),
h) opiniuje wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły (art. 39 ust. 3, pkt.3),
i) opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych
oraz odwołanie z nich (art. 37 ust. 1),
j) opiniuje kandydata na dyrektora szkoły powołanego w trybie art. 36a, ust. 4 (bez
konkursu),
k) opiniuje powierzenie dalszego kierowania szkołą dyrektorowi (art. 36a, ust. 9
3. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:
- nauczyciele, wybrani przez ogół nauczycieli,
- rodzice, wybrani przez ogół rodziców,
- uczniowie wybrani przez ogół uczniów,
§ 4. Rada powołana w trybie § 3 powinna liczyć 9 osób. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Powołując radę określa się z góry długość kadencji jej pierwotnych członków na 1, 2, i 3 lata,
co pozwoli na sprawne przeprowadzenie rotacji.
§ 5. Na wniosek Rady Rodziców szkoły lub Rady Pedagogicznej, Rada Szkoły może
dokooptować do swojego składu osoby spoza szkoły, powszechnie znane i cieszące się
autorytetem, zasłużone dla szkoły w liczbie nie większej niż połowa liczby członków rady
powołanych w trybie § 3. Wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców szkoły (komitetu

rodzicielskiego) z uzasadnieniem, powinien być przyjęty w głosowaniu w trybie określonym
w § 11 z tym, że jest wymagana zgoda trzech czwartych obecnych na posiedzeniu.
§ 6. Rada szkoły może dokooptować do swojego składu, ustępującą z jej składu
osobę – rodzica, którego dziecko ukończyło szkołę – przy zastosowaniu warunków
określonych w § 5.
§ 7. Wszyscy członkowie rady, bez względu na sposób powołania, mają te same prawa
i obowiązki.
W posiedzeniach rady może uczestniczyć dyrektor szkoły jedynie z głosem
doradczym i na zaproszenie przewodniczącego.
§ 8. W miarę potrzeb rada szkoły powołuje ze swojego grona, przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza. Sekretarz rady szkoły jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji, która powinna znajdować się w kancelarii szkoły.
§ 9. Rada Szkoły przy II LO nie prowadzi działalności finansowej. W Przypadku
uzyskania jakichkolwiek przychodów finansowych, będą przekazywane na fundusz Rady
Rodziców przy II LO.
§ 10. Rada Szkoły pracuje kolegialnie, na posiedzeniach plenarnych. Zebranie uważa
się za ważne tylko wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków rady.
Wszystkie decyzje rada podejmuje w drodze uchwał, do których przyjęcia wymagana jest
zgoda dwóch trzecich obecnych (z wyj. przypadków wymienionych w § 5 i § 6).
W razie opiniowania spraw personalnych przewodniczący zarządza głosowanie tajne,
po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego
§ 11. Rada Szkoły w razie potrzeby może powołać specjalną komisję celem zbadania,
rozwiązania określonej sprawy.
Materiały opracowane przez komisję podlegają
zatwierdzeniu przez radę w pełnym składzie wg zasad określonych w § 10.
§ 12. Posiedzenia rady szkoły odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej:
- w dwa tygodnie po przyjęciu planu pracy szkoły, planu finansowego szkoły i planu
finansowego środków specjalnych,
- w dwa tygodnie po przyjęciu planu innowacji i eksperymentu pedagogicznego,
- w drugiej połowie czerwca dla dokonywania oceny swej pracy i wydania opinii w
sprawie pracy szkoły w ubiegłym roku szkolnym.
§ 13. Dla zapewnienia prawidłowego działania rady szkoły, jej przewodniczący
przedstawia na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym terminarz spotkań zwyczajnych i ich
tematykę. Terminarz ten podlega zatwierdzeniu przez radę.
§ 14. Posiedzenia nadzwyczajne rady szkoły mogą być zwołane na pisemny wniosek
zgłoszony przez:
- dwie trzecie członków Rady Szkoły,
- dyrektora szkoły, poparty przez jedną trzecią członków rady szkoły,
- władze nadrzędne w stosunku do szkoły.
Przewodniczący powiadamia pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, członków
rady na 7 dni od daty planowanego zebrania. Przedmiotem obrad takiego posiedzenia
może być jedynie ta sprawa, którą zgłosili wnioskodawcy.
§ 15. Rada szkoły może porozumiewać się z inną (innymi) radą (radami), ustalać z nią
(nimi) zasady i zakres współpracy.
§ 16. Rada szkoły, zgodnie z art. 48.4 ustawy o systemie oświaty, deleguje swoich
przedstawicieli do wojewódzkiej rady oświatowej.
§ 17. W przypadku notorycznego uchylania się od pracy w radzie szkoły lub
jaskrawego naruszenia norm współżycia społecznego rada może odwołać swojego członka.
Odwołanie członka powołanego w trybie § 5 i 6 skutkuje zmniejszeniem liczby członków
rady, natomiast powołanego w trybie § 3 wymaga uzupełnienia składu rady.

§ 18. W razie naruszenia przez radę szkoły prawa i rażącego naruszenia zasad
współżycia, rada szkoły może być rozwiązana przez Kuratora Oświaty na pisemny wniosek
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (Komitetu Rodzicielskiego).
Odwołanie przez radę pedagogiczną, radę rodziców lub samorząd uczniowski swoich
przedstawicieli w radzie szkoły nie skutkuje prawnie – osoby te pozostają pełnoprawnymi
członkami rady szkoły jako osoby fizyczne działające we własnym imieniu choć z poręczenia
organów, które reprezentują.
§ 19. Niniejszy regulamin podlega zmianom za zgodą członków rady, przy
zachowaniu wymogów § 10 niniejszego regulaminu

