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§ 1 Zasady ogólne

1. Rada Zespołu Szkół Katolickich, zwana dalej Radą, działa na podstawie statutu
 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny, statutu Społecznego
 Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny oraz niniejszego regulaminu.

2. Radę Zespołu Szkół tworzą wspólnie: Rada Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. 
 Świętej Rodziny oraz Rada Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny.

3. Z posiedzenia Rady Zespołu Szkół sporządzany jest jeden protokół.

4. Rada Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 i Rada Społecznego Gimnazjum
 nr 1 w OtwockuŚwidrze mogą obradować niezależnie od siebie wyłącznie w celu 
 przedyskutowania problemów dydaktycznych lub wychowawczych dotyczących
 tylko jednej ze szkół.

5. Uchwały w sprawach Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny
 i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Świętej Rodziny może podejmować tylko Rada
 Zespołu Szkół Katolickich.

§ 2 Skład rady

1. W skład Rady Zespołu Szkół Katolickich wchodzą:
 • Prefekt Szkoły,
 • Ksiądz Proboszcz parafii św. Teresy w Otwocku Świdrze,
 • trzej nauczyciele – dwóch ze Szkoły Podstawowej i jeden z Gimnazjum – wybrani
  przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Katolickich na początku każdego roku
  szkolnego, z wyłączeniem Dyrektora,
 •  przedstawiciele rodziców, wybrani w głosowaniach tajnych przez rodziców
  uczniów poszczególnych klas, po jednym z każdej klasy szkolnej (Szkoły
  Podstawowej i Gimnazjum).

2. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły
 lub jego zastępca.

3. W posiedzeniach Rady mogą również uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
 władz Fundacji oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady, Fundację
 lub Dyrektora.

4. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych
 na posiedzeniach Rady, których ujawnienie mogłoby naruszyćdobro osobiste uczniów
 lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

5. Naruszenie tajemnicy określonej w § 2.5 może być podstawą odwołania członka Rady,
 w trybie określonym w § 3.6 lub 3.7.
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§ 3 Powołwanie i odwoływanie członków rady

1. Wybory przedstawicieli nauczycieli i rodziców odbywają się najpóźniej do
 końca września każdego roku szkolnego.

2.Przedstawiciele rodziców wybierani są przez społeczności rodziców poszczególnych
 klas, w głosowaniu tajnym, po jednym z każdej klasy (jedna osoba może być 
 przedstawicielem jednej klasy.

3. Trzej nauczyciele wybierani są przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Katolickich
 w głosowaniu tajnym. Szczegółowy przebieg głosowania określa Rada Pedagogiczna.
 Wybór jest ważny w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów przy obecności
 co najmniej 50% członków Rady Pedagogicznej.

4. W przypadku członków Rady pochodzących z wyboru druga nieusprawiedliwiona 
 nieobecność na zebraniu powoduje automatyczne wykluczenie z Rady. Społeczność, 
 której przedstawiciel został wykluczony z Rady musi wybrać nowego przedstawiciela.

5. W przypadku, gdy członek Rady pochodzący z wyboru składa rezygnację, społeczność, 
 której przedstawiciel zrezygnował musi wybrać nowego przedstawiciela.

6. W czasie trwania rocznej kadencji, w uzasadnionych przypadkach, członek Rady może 
 być odwołany zwykłą większością głosów przez organ powołujący go (odpowiednio: Rada 
 Pedagogiczna, społeczność rodziców danej klasy szkolnej). W takiej sytuacji organ 
 powołujący zobowiązany jest jednocześnie wybrać nowego przedstawiciela.

7. W czasie trwania rocznej kadencji, w uzasadnionych przypadkach, członek Rady może 
 być odwołany przez Radę na wniosek przewodniczącego Rady, prezesa Fundacji 
 „Posłaniec” lub Dyrektora Szkoły. W takim przypadku o odwołaniu decyduje Rada
 w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością głosów (ponad 75% składu 
 statutowego). W razie odwołania członka przez Radę organ powołujący zobowiązany
 jest wybrać nowego przedstawiciela.

§ 4 Uprawnienia rady

Zgodnie ze statutem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 i statutem Społecznego 
Gimnazjum nr 1, Rada Zespołu Szkół Katolickich:

1. podejmuje uchwały w sprawach Szkoły w zakresie:
  1. zatwierdzenia planu finansowego Zespołu Szkół, w tym ustalenia wysokości 
   czesnego i wpisowego,
  2. zatwierdzenia koncepcji rozwoju Szkoły,
  3. skreślono

2. może wnioskować o powołanie i odwołanie Dyrektora Szkoły;

3. może wnioskować o zorganizowanie konkursu na stanowisko Dyrektora;

4. opiniuje projekt planu dydaktycznowychowawczego Szkoły;

5. opiniuje kandydaturę wicedyrektora Szkoły;

6. opiniuje sprawozdania z bieżącej działalności Szkoły;

7. składa wnioski i wyraża opinie we wszystkich sprawach Szkoły.
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§ 5 Organy rady

1. Rada w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wybiera spośród swoich 
 członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący  we współpracy z wiceprzewodniczącym i sekretarzem  kieruje pracami 
 Rady i przewodniczy jej posiedzeniom.

3. Rada na zebraniu plenarnym może powołać 3 lub 5osobowe komisje problemowe i wybrać 
 ze swego grona ich przewodniczących.

4. Wszyscy członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.

§ 6 Powoływanie zarządu rady oraz składu komisji 
problemowych

1. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady odbywa
 się na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady są wybierani w osobnych 
 głosowaniach tajnych.

3. Wyniki głosowania zostają zapisane w protokole z pierwszego posiedzenia Rady
 nowej kadencji.

4. Komisję Problemową powołuje się na dowolnym posiedzeniu Rady. Skład Komisji ustala 
 się przez osobiste zgłoszenie się członków Rady do pracy w danej Komisji. Zatwierdzenie 
 składu Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób 
 obecnych i uprawnionych do głosowania.

§ 7 Try prac rady

1. Rada pracuje na posiedzeniach plenarnych oraz na zebraniach komisji problemowych.

2. Posiedzenia plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeb.

3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący (lub pod jego nieobecność 
 wiceprzewodniczący) z inicjatywy własnej albo na wniosek Fundacji, Dyrektora
 lub 1/3 członków Rady.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 
 członków statutowego składu Rady.

5. Posiedzenia Rady są protokołowane. Oryginały protokołów znajdują się w sekretariacie 
 Szkoły, a ich kopie przechowuje sekretarz Rady.

6. Komisje problemowe Rady pracują w granicach kompetencji wyznaczonych przez Radę. 
 Zebrania komisji odbywają się w miarę potrzeb.

7. Przewodniczący komisji mogą zapraszać rodziców i nauczycieli nie będących członkami 
 Rady do aktywnego udziału w pracach komisji.

8. Dla zachowania ciągłości pracy komisji problemowych w ich skład musi wchodzić
 co najmniej jedna osoba pełniąca tę funkcję w poprzednim roku szkolnym.

9. Członkowie Rady są zobowiązani do aktywnej pracy i uczestnictwa w przygotowaniu 
 opracowań, raportów oraz innych dokumentów potrzebnych Fundacji lub Dyrektorowi 
 do sprawnego funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich.
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§ 8 Kadencja rady

• Kadencja Rady trwa jeden rok, licząc od dnia wyboru przedstawicieli rodziców.

• Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady ustępującej,
 nie później niż do 15 października nowego roku szkolnego.

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Zespołu Szkół Katolickich w Otwocku–Świdrze
na zebraniu w dniu 12 czerwca 2002 r.;

zmiany w §2 pkt 1, §3 pkt 2, §4 pkt 1, §6, §7, §8 wprowadzono na zebraniu 14 stycznia 2008r;
zmiany w §2 pkt 1, §2 pkt 2, §3 pkt 2, §3 pkt 4, §3 pkt 5, §3 pkt 6, §3 pkt 7, §4 pkt 1 ppkt c, §4 pkt 3, 
§4 pkt 6, §6 pkt 2, §6 pkt 3, §7 pkt 2 wprowadzono na posiedzeniu 5 marca 2012r


