
 

 

Regulamin Rady Szkoły 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

 Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 

 
I.   Zasady ogólne. 

1. Rada Szkoły jest organem reprezentującym interesy wszystkich stron tworzących 

wspólnotę szkolną. 

2. W skład Rady Szkoły liczącej 12 osób wchodzą w równej liczbie:  

a) nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną,  

b) rodzice/opiekunowie prawni, wybrani przez rodziców na zebraniach 

klasowych  

c) uczniowie, wybrani przez uczniów na ogólnym zebraniu Samorządu 

Uczniowskiego z przedstawicielami Rad Samorządów wszystkich klas. 

3. Kadencja Rady szkoły trwa 3 lata. Po upływie 1 roku 1/3 składu Rady może ulec 

zmianie. 

 

II. Kompetencje Rady Szkoły. 

1. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły                             

w szczególności  przez: 

a) podejmowanie uchwał i wnioskowanie do Zarządu TPZ o zmiany w Statucie 

Szkoły;  

b) wnioskowanie do zarządu TPZ w sprawach zmiany Regulaminu pracy 

komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

Społecznych TPZ; 

c) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                    

o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora Szkoły lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole;  

d) opiniowanie  planu pracy Szkoły, projektów innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Szkoły; 

e) z własnej inicjatywy ocenianie  sytuacji oraz stanu Szkoły; 

f) występowanie  z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć 

dodatkowych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Rada Szkoły wyraża opinię w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu 

Szkół Społecznych TPZ na okres kolejnej kadencji. 

3. W przypadku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych TPZ 

Rada Szkoły deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. 

4. Rada Szkoły opiniuje projekt planu finansowego Zespołu Szkół Społecznych TPZ 

oraz wyraża zgodę na prowadzenie przez szkołę działalności dochodowej. 

5. Rada Szkoły ma prawo wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych                         

z działalnością Szkoły, w tym sprawach finansowych. 

6. W wyżej wymienionym zakresie Rada Szkoły Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego TPZ współdziała z Radą Szkoły I Społecznej Szkoły 

Podstawowej TPZ. 

 



 

 

III. Skład i prace Rady Szkoły. 

 

1. Rada Szkoły wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Do kompetencji przewodniczącego bądź jego zastępcy pod nieobecność 

przewodniczącego należy: 

a) przygotowanie materiałów lub rozdzielenie prac przy przygotowaniu 

materiałów, projektów dokumentów na posiedzeniu Rady; 

b) zwoływanie posiedzeń Rady; 

c) zapraszanie gości; 

d) kierowanie posiedzeniami Rady; 

e) podpisywanie dokumentów uchwalonych przez Radę; 

f) kontrolowanie wykonania uchwał Rady. 

3. Sekretarz Rady sporządza protokoły posiedzeń i odpowiada za prawidłowość 

dokumentów Rady. 

4. Utrata członkowstwa Rady Szkoły następuje na własną prośbę oraz wskutek 

odwołania przez gremia, które dokonały wyboru przedstawicieli. 

5. Posiedzenia Rady Szkoły odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Mogą być 

także zwoływane przez przewodniczącego w dowolnym czasie na wniosek 1/3 

członków Rady, Dyrektora Szkoły, Zarządu TPZ. 

6. W posiedzeniach  Rady uczestniczy Dyrektor Szkoły z głosem doradczym. 

7. Uchwały Rady zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy 

równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Rady. 

8. Na życzenie co najmniej 2 członków Rady, jej przewodniczący zarządza głosowanie 

tajne. Tajność głosowania obowiązuje zawsze w przypadku powołania członków 

Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkół Społecznych TPZ. 

9.  Dopuszcza się wspólne posiedzenia Rady Szkoły Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego TPZ,  Rady Szkoły I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ, Rady Rodziców    I Społecznej Szkoły 

Podstawowej TPZ i Rady Rodziców Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ 

dotyczące rozstrzygania spraw dotyczących Zespołu Szkół Społecznych TPZ. 

Uchwały podejmowane wspólnie przez wyżej wymienione organy zapadają zwykłą 

większością głosów wszystkich  uczestników posiedzenia. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu  go przez Radę Szkoły                                         

w dniu   27 września 2017 r.  i zatwierdzeniu przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zgierza    

w dniu …………....... 2017 r. 

         

 

 

 
Przewodniczący Rady Szkoły I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ…..……………. 

 

 


