Regulamin Rady Szkoły
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego
§ 1.
Rada Szkoły SP nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego i Gimnazjum nr 2 Przymierza
Rodzin, zwana dalej Radą Szkoły, działa na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza
Rodzin i Statutu Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin. Rada Szkoły obraduje na zebraniach i podejmuje
uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w Statucie Szkoły Podstawowej i w
Statucie Gimnazjum.
§ 2.

W skład Rady Szkoły wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły
b) Przedstawiciel Przymierza Rodzin
oraz – w równej liczbie:
c) Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej (po jednym przedstawicielu klasy)
d) Rodzice uczniów Gimnazjum (po jednym przedstawicielu klasy)
e) Nauczyciele Szkoły Podstawowej
f) Nauczyciele Gimnazjum.
§ 3.
1. Kadencja członków Rady Szkoły trwa 2 lata. Początkiem kadencji jest początek semestru
zimowego.
2. Wybory do Rady Szkoły odbywają się:
- dla nauczycieli w sierpniu, na radach pedagogicznych przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego,
- dla rodziców we wrześniu, na pierwszym zebraniu klasowym w nowym roku szkolnym .
3. Wybory przedstawicieli poszczególnych klas do Rady Szkoły przeprowadza wychowawca klasy
na pierwszym klasowym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
4. Członek Rady Szkoły może reprezentować tylko jedną klasę oraz każda klasa ma prawo
wyłonienia do Rady Szkoły tylko jednego przedstawiciela.
5. Rada Szkoły w nowym składzie konstytuuje się na pierwszym zebraniu w danym roku
szkolnym.
6. Przedstawiciel klasy lub nauczyciel ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji na każdym
klasowym zebraniu rodziców lub na radzie pedagogicznej, a wychowawca danej klasy lub
dyrektor przeprowadza wówczas wybory nowego przedstawiciela do Rady Szkoły.
7. Rodzice z danej klasy lub nauczyciele mają prawo odwołać swojego przedstawiciela na
każdym zebraniu klasowym lub radzie pedagogicznej i wówczas wychowawca klasy lub
dyrektor przeprowadza wybory nowego przedstawiciela do Rady Szkoły.
8. Kadencja przedstawiciela wybranego w trakcie kadencji Rady kończy się jednocześnie z
końcem kadencji całej Rady Szkoły.

§ 4.

Posiedzenia Rady Szkoły zwołuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4
członków Rady, co najmniej raz na dwa miesiące, z wyłączeniem okresu wakacji letnich.
§ 5.
1. Uchwały Rady Szkoły są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Na wniosek co najmniej 4 członków Rady Szkoły głosowanie nad konkretną uchwałą może się
odbyć w głosowaniu tajnym.

§ 6.
Rada Szkoły może powoływać komisje.

§7.
Regulamin Rady Szkoły został uchwalony w dniu 28 lutego 2014 r. i obowiązuje od dnia jego
zatwierdzenia przez Zarząd Przymierza Rodzin.

