
 

REGULAMIN RADY SZKOŁY 

ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH 

W SZCZECINIE 
 

Rozdział I 

 

Cele, zadania i kompetencje Rady Szkoły 

§ 1 

1.Celem Rady Szkoły jest reprezentowanie ogółu rodziców, nauczycieli i uczniów w Zespole Szkół 

Sportowych w Szczecinie, podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 

szkoły, Rada Szkoły działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.:  

Dz. U. z  2016  r., poz.  1943  ze zm.). 

2.Głównym zadaniem Rady Szkoły jest uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 

3. Do kompetencji Rady Szkoły należy: 

1) uchwala statut szkoły; 

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje 

projekt planu finansowego szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem                         

o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w szkole; 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw 

istotnych dla szkoły; 
 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady 

pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych                           

i przedmiotów nadobowiązkowych; 

6) w celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze                            

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, ustala zasady i nadzoruje wydatkowanie tych 

funduszy; 

7) w posiedzeniach rady szkoły może brać udział dyrektor szkoły oraz inne osoby zaproszone przez 

przewodniczącego rady, za zgodą lub na wniosek rady. 



 

 

Rozdział II 

 

 

Organizacja Rady Szkoły 

§ 2  

1. Rada szkoły liczy 27 osób składających się w równej liczbie z: 

1) nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli; 

2) rodziców wybranych przez ogół rodziców; 

3) uczniów wybranych przez ogół uczniów. 
 

2. Kadencja rady trwa 3 lata. 

3. Rada szkoły dokonuje na pierwszym swoim posiedzeniu wyboru przewodniczącego, zastępcy oraz 

członków prezydium rady i komisji rewizyjnej. 

4. Skład prezydium rady szkoły stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i czterech 

członków. 

5. Wybory przewodniczącego rady, jej prezydium oraz komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady. 

6. W ciągu jednego roku szkolnego dopuszcza się wymianę nie więcej niż 1/3 członków rady. 

7. Odwołanie członków prezydium rady oraz komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji rady może 

nastąpić na pisemny wniosek co najmniej ł/3 członków rady w głosowaniu tajnym w obecności nie mniej 

niż 2/3 członków rady bezwzględną większością głosów. 

8. Posiedzenia rady szkoły zwołuje przewodniczący rady co najmniej 3 razy w roku lub na pisemny 

wniosek 2/3 członków rady. Przewodniczący zawiadamia o posiedzeniach rady co najmniej na 7 dni przed 

planowanym posiedzeniem. 

9. Posiedzenia rady są protokołowane przez sekretarza rady i protokół jest zatwierdzany zwykłą 

większością głosów na następnym posiedzeniu rady. 

10. Rada może określić w drodze uchwały sprawy, które rozpatrywane będą na forum rady 

bez udziału uczniów. 

 

 

 

 

 



Rozdział III  

Organy Rady Szkoły i ich kompetencje 

§ 3  

1. Organami rady szkoły są: 

1) zebranie ogólne rady szkoły; 

2) prezydium rady szkoły; 

3) komisja rewizyjna rady szkoły. 

§ 4  

1. Prezydium rady szkoły: 

1) przygotowuje posiedzenia rady.; 

2) reprezentuje radę w okresach pomiędzy posiedzeniami rady, podejmuje bieżące decyzję związane                    

z funkcjonowaniem szkoły w ramach swoich kompetencji; 

3) przedstawia do akceptacji rady wszystkie działania podjęte pomiędzy jej posiedzeniami; 

4) nadzoruje realizację uchwał rady, podejmuje decyzje w sprawach dotyczących dysponowania budżetem 

rady; 

5)utrzymuje stały kontakt z dyrektorem szkoły; 

6)pracami rady szkoły i prezydium kieruje przewodniczący łub jego zastępca łub któryś z członków 

prezydium rady upoważniony przez przewodniczącego. 

 

§ 5  

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków rady szkoły. 

2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami komisji. 

3. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy kontrola działalności rady ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansami rady oraz zgodności uchwał rady z obowiązującymi przepisami. 

4. Raz do roku komisja składa sprawozdanie ustne lub pisemne przed radą szkoły oraz sprawozdanie 

pisemne na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym rady. 

 

Rozdział IV 

Podejmowanie uchwał 

§ 6  

1. Głosowania odbywają się w sposób jawny chyba, że większość rady postanowi inaczej. 

2. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w sposób tajny, chyba, że rada postanowi inaczej. 

 

 



 

3. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków 

rady. 

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego zebranie. 

 

Rozdział V  

Finanse Rady Szkoły 

     § 7  

1. Dochody rady szkoły pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dotacji sponsorów i organów 

samorządowych i innych. 

2. Fundusze gromadzone są na koncie rady szkoły. 

3. Fundusze rady mogą być przeznaczane na: 
 

1) zakup pomocy naukowych; 

2) finansowanie działalności szkolnych kół zainteresowań, SKS, SKKT itp.; 

3) imprezy szkolne; 

4) remonty i naprawy pomieszczeń i urządzeń szkolnych; 

5) statutową działalność rady. 
 

4. Z budżetu rady wyodrębnia się oddzielny stały fundusz komputerowy finansowany dodatkowo przez 

rodziców i przeznaczony na rozwój pracowni komputerowych i technologii komputerowej. Funduszem 

zarządza wyznaczony przez radę nauczyciel informatyki odpowiedzialny bezpośrednio przed dyrektorem 

szkoły. Wydatki z funduszu komputerowego muszą być uprzednio zaakceptowane przez dyrektora szkoły. 

5. Z budżetu rady wyodrębnią się także stały fundusz sportowy finansowany przez rodziców klas 

sportowych i oddzielnie przez nich zarządzany. 

6. Środki finansowe gromadzone sana bankowym. Do dokonywania operacji bankowych upoważnieni są 

przewodniczący i zastępca rady oraz dwóch wyznaczonych członków prezydium rady. 

 

§ 8  

 

1. Mienie nabyte ze środków rady szkoły staje się własnością szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 § 9  

1. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

1/2 składu  rady. 

2. Rada szkoły posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści: 

                                   

                                            Rada Szkoły  

                               Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie 

                 ul. Małopolska 22  

                  70-515 Szczecin  

                                       NIP 851 - 1 9 - 8 9  – 803 

 

 

3. Przewodniczący Rady posługuje się pieczątką: 

  PRZEWODNICZĄCY    

Rady Szkoły ZSS 

 

 

                                     Imię i Nazwisko 

 

 

 

 

 

 

 




