
     Regulamin działania Rady Szkoły I LO im.  
      M. Kromera w Gorlicach 

 

1.Regulamin reguluje sposób wyboru organów Rady Szkoły oraz   
    zasady jej działania.  

     2. Rada w tajnym głosowaniu wyłania ze swego składu:  
      - przewodniczącego   
 - zastępcę  
 - sekretarza.  
        Rada może powołać  stałe lub doraźne komisje albo też udzielać   
        poszczególnym członkom pełnomocnictw do prowadzenia  
        konkretnych spraw. 
     3. Kadencja Rady trwa 3 lata. Jeżeli w trakcie trwania kadencji     
        wygasa mandat członka Rady, z powodu rezygnacji lub   
        zakończenia nauki w szkole dopuszcza się częściową wymianę   
        składu Rady w trakcie trwania  kadencji do wysokości jednej    
        trzeciej liczby jej składu.  

4. W wypadku zmiany większej ilości członków Rady następuje               
skrócenie jej kadencji i Rada powinna zostać wybrana ponownie w 
całości. Rada może również podjąć decyzję o swoim samorozwiązaniu 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy wymaganej obecności 
wszystkich jej członków. W takich wypadkach Przewodniczący ma 
obowiązek uruchomienia w ciągu 2 tygodni procedury wyborczej nowej 
rady.  
5. Rada zbiera się na posiedzeniach zwyczajnych, nie rzadziej niż 

cztery  razy w ciągu roku szkolnego. 
6. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwołuje się: 

1) na prośbę Dyrektora szkoły, 
2) na wniosek członków Rady Szkoły, 
3) na pisemny, umotywowany wniosek grupy rodziców, uczniów 

lub nauczycieli. 
7. Przedstawienie prośby lub wniosku o jakim mowa w pkt 6. nakłada 

na przewodniczącego Rady obowiązek zorganizowania 
posiedzenia Rady w terminie 7 dni. 

8. Przewodniczący Rady może zapraszać  na posiedzenia Rady 
Dyrektora szkoły, jego zastępcę lub inne osoby z głosem 
doradczym.  



9. Przewodniczący składa Radzie roczne sprawozdanie z 
działalności. 

10. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, (chyba że 
Rada postanowi inaczej), zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 2/3 jej członków tj. sześciu osób 
reprezentujących wszystkie grupy członków. Członek Rady 
nieaprobujący treści uchwały może zgłosić do protokołu zdanie 
odrębne. Odpisy  uchwał podejmowanych przez Radę są 
przekazywane Dyrektorowi szkoły. 

11. Sporne sprawy kadrowe dotyczące nauczycieli, są 
rozpatrywane przez Radę bez udziału jej członków-przedstawicieli 
uczniów. W przypadku podejmowania uchwał w wyżej 
określonych sprawach ustalone w pkt. 10 quorum obecności  na 
zebraniu zostaje pomniejszone o  liczbę uczniów - członków 
Rady.  

12. W celu  zebrania i gromadzenia składek Rada może 
organizować w porozumieniu z innymi organami i organizacjami 
działającymi w szkole-zbiórki pieniężne, imprezy dochodowe, 
sprzedaż cegiełek itp. Zgromadzone fundusze są umieszczane na 
rachunku bankowym Rady Rodziców. 

13. Wszelkie sprawy merytoryczne lub proceduralne 
nieuwzględnione w Regulaminie Rady lub budzące wątpliwości, 
będą rozstrzygane na posiedzeniach Rady poprzez dyskusję i 
głosowanie. 

14. Obrady są protokołowane przez Sekretarza Rady. Protokół 
zamieszcza się najpóźniej w ciągu 7 dni od zebrania w księdze 
protokołów. Protokół  wraz  z nazwiskami uczestniczących 
członków Rady podpisują Sekretarz i Przewodniczący Rady. Na 
kolejnym posiedzeniu protokół jest przyjmowany. 

15. Dokumenty Rady oraz korespondencja opatrywane są 
podłużną pieczęcią o treści Rada Szkoły I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. 

16. Przyjęcie nowego regulaminu lub jego nowelizacja wymaga 
kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy udziale w głosowaniu 
wszystkich członków Rady. 


