REGULAMIN RADY SZKOŁY
Rozdział I - Zasady ogólne
1. Rada Szkoły jest organem przedstawicielskim społeczności szkolnej powołanym
na mocy Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
2. Rada Szkoły integruje rodziców i grono pedagogiczne w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
3. Podstawą działalności Rady Szkoły jest regulamin, który nie może być sprzeczny
ze Statutem Szkoły.
Rozdział II - Zadania i uprawnienia Rady
4. Do zadań Rady Szkoły należą:
a) uchwalenie przygotowanego przez radę pedagogiczną Statutu Szkoły,
b) opiniowanie planów pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
c) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania, Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania,
d) współtworzenie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców programu
wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,
e) przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków
specjalnych szkoły,
f) opiniowanie planu finansowego szkoły,
g) ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora,
rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, w szczególności w
sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
5. Rada Szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, dyrektora,
nauczyciela.
6. Rada Szkoły może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o ocenę pracy
nauczyciela.
7. Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych
źródeł.
8. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, może podjąć decyzję
o zawieszeniu lub rozwiązaniu swojej działalności.
Rozdział III - Skład, wybór i kadencja Rady Szkoły
9. Rada Szkoły liczy 8 członków.
10. W skład Rady Szkoły wchodzi po: 4 przedstawicieli rady pedagogicznej
i 4 przedstawicieli rady rodziców wybranych przez odpowiednie organy szkoły
zgodnie z ich regulaminem.

11. Kadencja Rady trwa 3 lata.
12. W ciągu roku szkolnego może zostać wymieniona 1/3 członków Rady Szkoły.
Rozdział IV - Organizacja pracy Rady Szkoły
13. Rada Szkoły wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego, sekretarza oraz przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej.
14. Przewodniczący organizuje pracę Rady, kieruje jej posiedzeniami, podpisuje
dokumenty i jest przedstawicielem Rady na zewnątrz.
15. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca
przewodniczącego.
16. Sekretarz Rady Szkoły odpowiada za prawidłowość dokumentacji Rady.
17. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rada może
odwołać w głosowaniu tajnym w obecności 2/3 członków. Prawo złożenia wniosku
w tej sprawie przysługuje każdemu członkowi.
18. Posiedzenie Rady Szkoły zwołuje przewodniczący.
19. Posiedzenie Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy
przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków Rady oraz na wniosek innego
organu szkoły.
20. Posiedzenie Rady Szkoły są protokołowane.
21. W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły oraz
inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
22. Rada Rodziców i Rada Szkoły posiadają wspólne konto bankowe. Rada
Rodziców dysponuje zgromadzonymi przez siebie środkami. Rada Szkoły
gospodaruje pozostałymi środkami zgromadzonymi na koncie.
Rozdział V - Postanowienia końcowe
23. Rada Szkoły może przyjąć rolę mediatora w konfliktach między organami szkoły.
Problemy te rozpatruje w obecności dyrektora szkoły.

