Regulamin Rady Szkoły
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 w Warszawie
§1
1. Rada Szkoły jest organem Zespołu Szkół nr 117 tworzonego przez liceum i gimnazjum.
2. W skład Rady Szkoły wchodzą:
a) 4 nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną oraz Koordynator Programu
Dyplomowego i Koordynator Programu MYP Matury Międzynarodowej.
b) 4 rodziców wybranych przez Radę Rodziców Liceum, w tym jeden rodzic reprezentujący
klasy z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej,
c) 4 uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski Liceum,
d) 2 rodziców wybranych przez Radę Rodziców Gimnazjum, w tym jeden rodzic
reprezentujący klasy z Programem MYP Matury Międzynarodowej,
e) Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.
3. Rada liczy 18 członków.
4. Rada uchwala regulamin swej działalności i wybiera przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata.
6. W posiedzeniu Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Liceum.
7. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone, za zgodą lub na wniosek Rady,
inne osoby z głosem doradczym.
§2
1. Wybory do Rady przeprowadza się z zachowaniem zasad równości, tajności oraz
powszechności, a w przypadku nauczycieli i uczniów także bezpośredniości.
2. Każda społeczność dokonuje wyboru swoich przedstawicieli osobno.
3. Liczba kandydatów nie może być mniejsza od ilości miejsc przysługujących danej stronie
w Radzie.
4. Uczniowie wybierają swoich członków Rady spośród kandydatów, którzy przedstawili
listę z podpisami co najmniej 40 uczniów popierających ich kandydaturę. Wybory te
organizuje komisja składająca się z 3 uczniów wybranych podczas zebrania ogólnego
samorządów klasowych.
5. Przedstawiciele rodziców w Radzie wybierani są przez Radę Rodziców, czyli członków
rad klasowych podczas zebrania ogólnego Rady Rodziców.
6. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
a) zakończenia kadencji Rady,
b) pisemnej rezygnacji członka,
c) skreślenia członka Rady z listy uczniów,
d) ukończenia szkoły przez ucznia – z dniem 30 września roku ukończenia,

e) skreślenia z listy uczniów dziecka członka Rady,
f) ukończenia szkoły przez dziecko członka Rady – z dniem 15 września roku
ukończenia,
g) rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia umowy nauczyciela członka Rady.
§3
1. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
2. Zebrania Rady mogą odbywać się w innych niż zaplanowane terminach na wniosek:
a) przewodniczącego Rady,
b) co najmniej 1/3 członków Rady,
c) dyrektora szkoły, za zgodą przewodniczącego Rady,
3. Informacja o zebraniu przekazywana jest telefonicznie lub ustnie przez sekretariat szkoły,
przez pocztę elektroniczną albo e-dziennik.
4. Zebrania są protokołowane.
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