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ZARZĄDZENIE REKTORA 

Szkoła magii i czarodziejstwa ilvermorny 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
w sprawie pracy Radnych Rady Rektoratu kadencji X Rok Szkolny 

 
W związku z przygotowywanym zapleczem do pracy Radnych Rady Rektoratu w kadencji X 
roku szkolnego, podejmuję następujące regulacje w sprawie ich bieżącej pracy: 

 

§1. 
Z dniem podjęcia ustanawiam Protokół Pracy Radnych Rady Rektoratu, stanowiący podręcznik 
dla Radnych w sferze ich działalności w ramach posiadanej funkcji oraz będący uzupełnieniem 
wiedzy do przeprowadzonego szkolenia przygotowawczego. Dokument w tej sprawie stanowi 
Załącznik 1. do niniejszego Zarządzenia. 
 

§2. 
Ustalam gratyfikację stałą oraz funkcyjną, przeznaczoną dla Radnych Rady Rektoratu z tytułu 
ich działalności na rzecz społeczności szkolnej. Jednocześnie, obliguję Prezydium Rady 
Rektoratu do sporządzenia regularnych zestawień gratyfikacyjnych, których przydzieleniem 
zajmować się będzie Opiekun Rady Rektoratu, wymieniony w §4. dokumentu. Szczegółowy 
spis gratyfikacji stanowi Załącznik 2. do niniejszego Zarządzenia. 
 

§3. 
Ustalam taryfikator kar i przewinień, nakładany na Radnych Rady Rektoratu z tytułu 
poszczególnych naruszeń względem pełnionej funkcji. Jednocześnie, obliguję 
Przewodniczącego Rady Rektoratu do bieżącego informowania Opiekuna Rady Rektoratu w 
sprawie przydziału wysokości kar do ich urzeczywistnienia. Wartość kar punktowych 
bądź/oraz galeonowych pozostaje w decyzji Przewodniczącego, z uwzględnieniem 
relatywnego odniesienia wysokości kary proporcjonalnie do popełnionego naruszenia. 
Taryfikator stanowi Załącznik 3. do niniejszego Zarządzenia. 
 

§4. 
Wyznaczam Opiekuna Rady Rektoratu w osobie własnej - JM William Lefèvre-Castillo – po 
przeprowadzonych konsultacjach z Władzami Szkoły. 
 

§5. 
Zalecam Radnym Rady Rektoratu przeprowadzić rozmowy z częścią społeczności szkolnej, 
którą reprezentują, w celu zebrania postulatów, których realizacji podejmą się w okresie 
działalności bieżącej kadencji RR. 
 
 
 
 
 



Monitor Rektorski | Nr dok.: 20230327/65 

 
SMiC ILVERMORNY, 2023 

Podstawa: 

§51. ust. 1 pkt. n. – Statut Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny; nr dok.: 20230106/01, 
Dziennik Uchwał 

 
Uchwalono przez: 

Rektor placówki William Lefèvre-Castillo 
 
 

w dniu: …../…../2023 
 
 

 

27 03



PROTOKÓŁ PRACY RADNYCH 
RADY REKTORATU 

ILVERMORNY, 2023 
BY WILLIAM LEFÈVRE-CASTILLO 

Monitor Rektorski | Nr dok.: 20230327/65/zal1

Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora w sprawie pracy Radnych Rady Rektoratu kadencji X Rok Szkolny
Nr dok.: 20230327/65)



SMiC Ilvermorny 1 

Spis treści 
I. O RADZIE.................................................................................................................. 2 

1. Czym jest Rada Rektoratu? ....................................................................................................... 2 

2. Jaki jest okres kadencji Rady? ................................................................................................ 2 

3. Kto może zostać Radnym? ....................................................................................................... 2 

4. Jakie korzyści płyną z działalności w Radzie? ....................................................................... 3 

5. Kompetencje Radnych ............................................................................................................. 4 

6. Prezydium ................................................................................................................................. 4 

7. Zasady odwołania Radnego/ej ................................................................................................ 5 

II. SESJE ..................................................................................................................... 6 

8. Zasady prowadzenia Sesji ........................................................................................................ 6 

1. Otwarcie Sesji ........................................................................................................................... 6 

2. Przedstawienie Porządku Obrad ............................................................................................. 6 

3. Przedstawienie projektu uchwały / wniosku w sprawie .........................................................7 

4. Dyskusje ....................................................................................................................................7 

5. Wnioski + Ad Vocem ................................................................................................................. 8 

6. Głosowanie ............................................................................................................................... 8 

7. Przyjęcie projektu uchwały / wniosku w sprawie ................................................................... 9 

8. Oświadczenia Radnych ............................................................................................................ 9 

9. Zamknięcie Sesji ...................................................................................................................... 9 

9. Tryby Sesji ............................................................................................................................... 10 

1. Tryb Standardowy .................................................................................................................... 10 

2. Tryb Nadzwyczajny .................................................................................................................. 10 

3. Sesja Otwarta .......................................................................................................................... 10 

10. Warunki prawomocności głosowań ....................................................................................... 11 

11. Protokołowanie Sesji .............................................................................................................. 11 

III. UCHWAŁY ............................................................................................................. 12 

12. Jak składać projekty uchwał? .............................................................................................. 12 

13. Czego mogą dotyczyć uchwały? ........................................................................................... 12 

14. Warunki przyjęcia uchwały, weto Władz Szkoły.................................................................. 12 

15. Budowa projektu uchwały ..................................................................................................... 13 

16. Oznaczenie dokumentów ....................................................................................................... 13 

17. Publikacja uchwał .................................................................................................................. 13 



SMiC Ilvermorny 2 

I. O RADZIE 
 

1. Czym jest Rada Rektoratu? 
Rada Rektoratu jest organem administracyjnym Ilvermorny, powołanym w celu realizacji 
inicjatyw uczniowskich i profesorskich, wdrażania projektów o różnym charakterze, 
reagowania na zaistniałe sytuacje bądź rozpatrywania spraw zgłaszanych oraz poruszanych 
przez społeczność szkolną. 

Działania podejmowane przez Radnych są równe w istocie z każdym innym organem 
Administracji placówki oraz są podstawą pracy dla członków Władz Szkoły w aspektach 
wymagających poparcia bądź opinii społeczności. 

Rada jest organem w pełni podległym Władzom Szkoły. Oznacza to, iż jej funkcjonowanie 
podlega stałej kontroli przez organ Władz, a także tenże organ odpowiedzialny jest za 
powołanie przedstawicieli różnych grup społeczności Ilvermorny do grona Radnych w kadencji 
oraz jej prawidłową działalność. 

 

2. Jaki jest okres kadencji Rady? 
Każdy okres kadencji Rady Rektoratu rozpoczyna powołanie Radnych drogą Zarządzenia przez 
osobę uprawnioną do niniejszego czynu. Wraz z dokumentem rozpoczyna się kadencja Rady 
Rektoratu, która trwa przez okres jednego roku szkolnego (w tym także w okresie przerwy 
między latami szkolnymi) i kończy się publikacją Zarządzenia w sprawie zakończenia kadencji 
Rady bądź do momentu powołania nowych Radnych na kolejną kadencję. 

Każda kadencja oznaczana jest numerem w systemie rzymskim, właściwym dla roku szkolnego, 
przypadającego w trakcie jej trwania. 

 

3. Kto może zostać Radnym? 
Radnym może zostać każdy członek społeczności szkolnej Ilvermorny, który należy do grona 
Uczniów bądź Profesorów placówki. Radni wybierani są w ramach jednej z grup społeczności 
przez osoby uprawnione do tego procederu. W sposób szczegółowy przedstawia to poniższy 
schemat: 
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RYC.1 STRUKTURA MANDATÓW RADY REKTORATU 

 

4. Jakie korzyści płyną z działalności w Radzie? 
W pierwszej kolejności – główną korzyścią bycia Radnym jest realny wpływ na sposób działania 
szkoły. Członkowie Rady krzewiąc demokratyczne postawy i dialog międzyludzki wspólnie 
decydują o sprawach kierowanych do Rady, wyrażając i mając zagwarantowane prawo do 
wyrażenia własnych przemyśleń, opinii czy sugestii w ramach omawianego zagadnienia. Przez 
system głosowań, każdy projekt jest weryfikowany pod kątem jego potrzeby wdrożenia czy 
zgodności założeń z przekonaniami członków społeczności. 

Ponadto, przewidziane są wynagrodzenia punktowe stałe i gratyfikacyjne za poszczególne 
elementy pracy jako Radny/a oraz podejmowane w ramach funkcji czynności. Wysokość 
wynagrodzeń jest każdorazowo regulowany przez Władze Szkoły na okres danej kadencji, o ile 
Statut nie sugeruje odgórnych regulacji w tym zakresie. 
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5. Kompetencje Radnych 
W ramach swoich obowiązków i przywilejów, Radni: 

• składają projekty uchwał, opiniują je podczas dyskusji bądź przedstawiają jako 
wnioskodawcy 

• głosują projekty uchwał, wnioski lub poprawki dokumentów itp. 
• konsultują projekty z gronem, który reprezentują (np. Przedstawiciel Domu ze swoim 

Domem) 
• biorą udział w debatach między sobą bądź z Gośćmi Sesji 
• składają oświadczenia poza porządkiem obrad podczas Sesji 
• realizują uchwalone projekty, np. wydarzenie tematyczne 
• zgłaszają nieobecność członkom Prezydium w sytuacji wiadomego braku możliwości 

stawiennictwa na Sesji 
• informują Prezydium lub Opiekuna Rady o naruszeniach, dokonanych przez innych 

Radnych 
• dostosowują wypowiedzi do przyjętej netykiety oraz charakteryzują się wysoką kulturą 

osobistą oraz poszanowaniem odmiennych punktów widzenia 
• krzewią postawy demokratyczne, respektują większościową wolę Radnych w danej 

sprawie 

 

6. Prezydium 
Jednostką reprezentującą Radę Rektoratu oraz dbającą o jej właściwą działalność w 
porozumieniu z Opiekunem Rady jest PREZYDIUM. W jego skład wchodzą następujące osoby 
funkcyjne: 

• Przewodniczący/a Rady 
• Wiceprzewodniczący/a Rady 
• Sekretarz/yni 
• Członek/kini Prezydium 

 

Przewodniczący/a Rady 

prowadzi Sesje Rady Rektoratu, dba przestrzegania procedur oraz odpowiada za stan 
działalności Rady przed Władzami Szkoły. Przed rozpoczęciem Sesji, zobligowany jest 
przygotować Porządek Obrad i udostępnić go wszystkim Radnym w sposób umożliwiający 
właściwe przygotowanie wobec zagadnień poruszanych na Sesjach. Ma prawo wystosować 
kary wobec Radnych, którzy w rażący sposób nadwyrężają swoją funkcję bądź nie 
przystosowują się do panujących w placówce zasad. Może również wykluczyć uczestnika 
Sesji z dalszych obrad bez zgody większości Radnych, jeśli ów zakłóca porządek Sesji i 
uniemożliwia dalsze prowadzenie. Jest obligowany także do przedkładania Władzom 
projektów uchwał bądź przyjętych przez Radę uchwał w terminie do 7 dni od dnia złożenia 
projektu uchwały lub przyjęcia projektu. 
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Wiceprzewodniczący/a Rady 

współdecyduje z Przewodniczącym/ą w kwestiach najistotniejszych a związanych z 
działalnością Rady, zastępuje Przewodniczącego/cą przy prowadzeniu obrad, a także 
wspomaga go/ją w codziennych obowiązkach. 

 

Sekretarz/yni 

inicjuje głosowania w przyjętym przez Władze Szkoły systemie głosowań, przygotowuje 
projekty uchwał pod Sesje (sprawdza budowę pod kątem poprawności oraz przekazuje 
Radnym do zapoznania się pod Sesję), zbiera listę obecnych Radnych na Sesji, sporządza 
protokół Sesji, tj. zbiór punktowych ustaleń, podjętych podczas obrad. 

 

Członek/kini Prezydium 

rozpatruje projekty złożone przez Radnych bądź wnioski członków społeczności szkolnej w 
zakresie ich zgodności ze Statutem bądź dokumentami pokrewnymi. W przypadku braku 
zastrzeżeń w tej przestrzeni, przedkłada projekt Sekretarzowi/yni do dalszego 
procedowania bądź odrzuca, jeżeli projekt narusza postanowienia dokumentów dotychczas 
ustanowionych – zobligowany/a jest do przedstawienia uzasadnienia w sprawie odrzucenia 
projektu do dalszego procedowania. 

 

Wszystkie funkcje stanowiące Prezydium Rady są przydzielane w drodze wyborów, 
zaplanowanych każdorazowo na pierwszą Sesję Rady Rektoratu w danej kadencji. 
Kandydaci zgłoszeni na poszczególne stanowiska zobligowani są do krótkiego 
przedstawienia się oraz ewentualnego wyjaśnienia powodów startu w wyborach 
(opcjonalne), a także zostają przyjęci bądź odrzuceni w drodze niejawnego głosowania, 
przeprowadzonego przez Rektora bądź Prorektora właściwego, wyznaczonego do realizacji 
wymogu wyboru Prezydium. 

 

7. Zasady odwołania Radnego/ej 
W przypadku rażącego naruszenia panujących zasad w społeczności szkolnej, w tym 
podczas obrad Rady Rektoratu, Radny/a dopuszczający/a się podobnych czynów może 
zostać odwołany/a decyzją Władz Szkoły na wniosek Opiekuna Rady. Fakt odwołania 
Radnego/ej musi być poparty co najmniej przez ¾ grona Radnych oraz uzasadniony przez 
Opiekuna w dokumencie urzeczywistniającym ten stan rzeczy. 

Radni mają prawo do składania wniosków o odwołanie poszczególnego członka Rady w 
charakterze tożsamym z projektem uchwały przy aprobacie ¾ grona Radnych. 
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II. SESJE 
 

8. Zasady prowadzenia Sesji 
Każda Sesja Rady Rektoratu musi być zgodna z niżej wymienionym porządkiem i 
przewidzianymi procedurami. Ich naruszenie może się wiązać z konsekwencjami, w tym 
odwołaniem z piastowanej funkcji w Prezydium Rady przez osobę prowadzącą. 

ETAPY PROWADZENIA SESJI: 

1. Otwarcie Sesji 

Następuje po wygłoszeniu przez osobą prowadzącą frazy:  

Otwieram Sesję Rady Rektoratu kadencji … (nazwa kadencji) w dniu … (data Sesji) 

Wyraża się poprzez powitanie Radnych oraz Gości obecnych na Sesji, sprawdzenie listy 
obecności oraz gotowości Radnych do realizacji Porządku Obrad. 

 

2. Przedstawienie Porządku Obrad 

Osoba prowadząca zapoznaje obecnych na Sesji z treścią Porządku Obrad, zawierającego 
spis zaplanowanych do rozpatrzenia przez Radę spraw podczas obrad. Po 
przedstawieniu Porządku, przewiduje się czas na zgłoszenie przez Radnych wniosków w 
sprawie zmiany Porządku, co wymaga poświadczenia frazą: 

Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek do Porządku Obrad? 

Radni w ramach wniosku do Porządku Obrad mogą: 

• wnieść o wykreślenie wybranego punktu z trwającej Sesji 
• wnieść o dodanie nowego punktu do Porządku Obrad (o jego miejscu decyduje 

Osoba prowadząca) 
• wnieść o zmianę któregoś z istniejących punktów w Porządku Obrad 

W przypadku zgłoszenia jakiegokolwiek wniosku, Prowadzący/a przeprowadza 
głosowanie nowego Porządku Obrad, z wnoszonymi zmianami, co należy zasygnalizować 
słowami: 

Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia Porządku Obrad z uwzględnieniem 
następujących zmian: … (przedstawienie zmian zaproponowanych we wnioskach) 

Jeśli nie zostanie zgłoszony żaden wniosek w ciągu 1 minuty od przedstawienia Porządku 
Obrad, Osoba prowadząca może potwierdzić Porządek poprzez sformułowanie: 

W wyniku braku wniosków o zmianę Porządku Obrad, potwierdzam jego przyjęcie bez 
głosowania w tej sprawie. 

Od momentu ustanowienia Porządku Obrad (niezależnie czy poprzez głosowanie, czy z 
jego pominięciem), zabrania się omawiania dodatkowych punktów podczas Sesji, 
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niewymienionych w Porządku. Wypowiedzi niezwiązane z którymkolwiek z 
zaplanowanych punktów do zrealizowania można przedstawić przed zamknięciem Sesji, 
podczas „Oświadczeń Radnych” – dotyczy to zarówno członków Rady, jak i Gości. 

 

Każde rozpoczęcie rozpatrywania punktu Porządku Obrad bądź przejście do kolejnego 
należy zaznaczyć słowami: 

Przechodzimy do realizacji punktu … (nazwa punktu z Porządku) 

bądź 

Rozpatrujemy następny punkt o nazwie … (nazwa punktu z Porządku) 

bądź 

Rozpoczniemy od realizacji punktu … (nazwa punktu z Porządku) 

bądź 

Przed zamknięciem Sesji, rozważymy punkt o treści …  (nazwa punktu z Porządku) 

 

Nie przewiduje się konkretnych, wymaganych za każdym razem określeń 
wprowadzających do podjęcia danego punktu, zawartego w Porządku Obrad, jednakże 
istotnym jest wymienienie treści punktu, o którym będzie mowa w sposób czytelny dla 
Radnych oraz Gości, jakich zagadnień podejmie się Rada w danej chwili. 

 

 

3. Przedstawienie projektu uchwały / wniosku w sprawie 

Wszystkie projekty uchwał oraz wnioski przyjęte pod Sesję muszą zostać przedstawione 
przez osobę wnioskującą – Radnego/ą bądź Radnych w przypadku projektu; członka 
społeczności niebędącego Radnym/ą przy wnioskach. W wyniku nieobecności bądź 
braku możliwości przedstawienia dokumentu przez wnioskodawcę / wnioskodawców – 
obowiązek ten przypada Osobie prowadzącej. 

 

4. Dyskusje 

Projekty uchwał oraz wnioski podlegają pod dyskusję Radnych oraz Gości. Po zapoznaniu 
obecnych z treścią projektu / wniosku przez wnioskodawcę/ów, Osoba prowadząca 
zobligowana jest do otwarcia dyskusji w tej sprawie poprzez stwierdzenie: 

Otwieram dyskusję w sprawie … (nazwa projektu uchwały / wniosku) 

Osoby chcące wypowiedzieć się w sprawie projektu/wniosku bądź zadać pytanie 
wnioskodawcy/om – zgłaszają się poprzez podniesienie ręki (opcja prośby o głos na 
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kanale głosowym bądź symbol uniesionej dłoni na kanale tekstowym). O kolejności 
wypowiedzi decyduje Prowadzący/a. 

Po wyczerpaniu osób zgłoszonych do dyskusji bądź ich braku, Osoba prowadząca 
powinna zasygnalizować ten fakt określeniem: 

Zamykam dyskusję w sprawie … (nazwa projektu uchwały / wniosku) 

 

5. Wnioski + Ad Vocem 

Jedną z form dyskusji nad procedowanym dokumentem jest złożenie wniosku 
formalnego, przedstawiającego propozycje Radnego/j w kwestii wniesienia poprawek do 
rozpatrywanego projektu uchwały / wniosku. 

Do każdego wniosku formalnego możliwe jest złożenie tzw. ad vocem – zgłoszenie 
wniosku odnoszącego się nie do rozpatrywanego dokumentu, a wobec zgłoszonego 
wniosku formalnego. 

Kolejność głosowania w przypadku zgłoszonych wniosków, ad vocem oraz projektów 
uchwał / wniosków w sprawie, jest następująca: 

1. ad vocem -> 2.wniosek -> 3.właściwy projekt uchwały / wniosek 

 

Przyjęcie jakiegokolwiek ad vocem bądź wniosku formalnego wymaga naniesienia zmian 
w czasie rzeczywistym do złożonego projektu uchwały / wniosku przez Sekretarza/yni 
oraz przekazanie jego zmienionej wersji do ostatecznego głosowania w sprawie 
przyjęcia bądź odrzucenia go. 

 

6. Głosowanie 

Głosowania w sprawie przyjęcia projektu uchwały / wniosku w sprawie / wniosku 
formalnego / ad vocem rozporządza Osoba prowadząca poprzez hasło: 

Otwieram głosowanie w sprawie … (przedstawienie przedmiotu głosowania) 

W głosowaniach biorą udział wyłącznie Radni Rady Rektoratu, wybierając głos za, 
przeciw bądź wstrzymując się od oddania głosu. W sytuacji zagłosowania przez każdego 
z obecnych uprawnionych do głosowania, Osoba prowadząca zamyka głosowanie 
określeniem: 

Zamykam głosowanie 

Po zamknięciu głosowania sprawdzane oraz przedstawione są wyniki. Liczone są 
wyłącznie głosy za oraz przeciw, których większość stanowi o przyjęciu lub odrzuceniu 
dokumentu. Głosy wstrzymujące się oraz osób nieobecnych nie są brane pod uwagę. 

Prezentacja wyników odbywa się poprzez stałą formułę: 
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Na podstawie głosowania: 

… (podać ilość) głosów za, … (podać ilość) głosów przeciw … (podać ilość)  głosów 
wstrzymujących się stwierdzam o przyjęciu / odrzuceniu (w zależności od wyniku) … 

(nazwa dokumentu, stanowiącego przedmiot głosowania) 

 

7. Przyjęcie projektu uchwały / wniosku w sprawie 

Przyjęte w drodze głosowania dokumentu muszą zostać skierowane do Władz Szkoły w 
celu ich podpisania. Wybrany Przedstawiciel Władz zapoznaje się ze złożonym 
dokumentem oraz podpisuje go w ramach aprobaty bądź odrzuca poprzez weto, jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ze Statutem bądź innymi dokumentami pokrewnymi. 
W przypadku weta, projekt zostaje przekazany do Rady Rektoratu do ponownego 
rozpatrzenia. 

 

8. Oświadczenia Radnych 

Podczas realizowania Oświadczeń Radnych, Radni oraz Goście Sesji mają możliwość 
przedstawienia swoich stanowisk w sprawach niezwiązanych z realizowanymi punktami 
Sesji. Każda wypowiedź może trwać maksymalnie do 3 minut oraz nie może łamać zasad 
kultury słowa. W sytuacji formułowania myśli w sposób niewłaściwy - np. z 
zastosowaniem wulgaryzmów, wyrażając się prześmiewczo o wybranym członku 
społeczności bądź procedowanym dokumencie, transmitując niewłaściwe utwory 
muzyczne, prezentując inne niedozwolone treści bądź wartości itp. – Osoba prowadząca 
zobligowana jest do przerwania podobnej wypowiedzi, a w sytuacji rażących naruszeń – 
zastosować karę dyscyplinującą, przewidzianą zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

9. Zamknięcie Sesji 

Zakończenie Sesji musi zostać ogłoszone poprzez słowa: 

Po wyczerpaniu punktów Porządku Obrad, zamykam Sesję Rady Rektoratu kadencji … 
(nazwa kadencji) w dniu … (data Sesji). 

bądź 

W związku z zaistniałą sytuacją … (przyczyna przedwczesnego zamknięcia obrad), 
zamykam Sesję Rady Rektoratu kadencji … (nazwa kadencji) w dniu … (data Sesji). 
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9. Tryby Sesji 
Sesje Rady Rektoratu nie są jednolite. Ich charakter jest uzależniony od tematyki Sesji oraz 
jego priorytetowości. Wśród trybów Sesji wyróżniamy: Tryb Standardowy, Tryb 
Nadzwyczajny, Sesja Otwarta. 

 

1. Tryb Standardowy 

Inaczej także: Sesja Zwyczajna – charakteryzuje się rozpatrywaniem punktów 
włączonych do Porządku Obrad w sposób typowy, zgodny z niniejszym Protokołem. 
Przedstawiane są projekty uchwał / wnioski, złożone Prezydium Rady i włączone pod 
Obrady. Odbywa się ich głosowanie oraz prowadzona jest dyskusja. Udział w Sesji tego 
trybu może wziąć każdy członek społeczności Ilvermorny, wymieniony w §2. Zarządzenia 
Rektora w sprawie zmiany warunków prowadzenia obrad Rady Rektoratu. Decyzje 
podejmowane przez Radę są ważne wyłącznie po uzyskaniu kworum, tj. co najmniej 51% 
obecnych Radnych spośród grona Rady w danej kadencji. 

 

2. Tryb Nadzwyczajny 

Sesja o wyższym priorytecie, na której obecni mogą być wyłącznie Radni Rady Rektoratu. 
Zazwyczaj sprawy poruszane na Sesji w Trybie Nadzwyczajnym dotyczą organizacji 
pracy Rady. Decyzje podejmowane przez Radę są ważne wyłącznie po uzyskaniu 
frekwencji co najmniej 75% składu Radnych w danej kadencji. Głosowania z wiążącym 
charakterem podejmowanych spraw muszą osiągnąć co najmniej 90% głosów ważnych, 
liczonych (niewstrzymujących się), zaś przyjęcie projektów uchwał / wniosków przy 60-
cio procentowej większości głosów za w stosunku do głosów przeciw. 

 

3. Sesja Otwarta 

Obrady nieposiadające w Porządku Obrad żadnych projektów uchwał / wniosków, 
koniecznych do rozpatrzenia. Udział w Sesji tego trybu może wziąć każdy członek 
społeczności Ilvermorny, wymieniony w §2. Zarządzenia Rektora w sprawie zmiany 
warunków prowadzenia obrad Rady Rektoratu, zaś głównym przedmiotem omawianych 
spraw są dyskusje na zawarty w Porządku temat. Niewymagane jest kworum do 
utrzymania ważności obrad. 
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10. Warunki prawomocności głosowań 
W zależności od przedmiotu głosowania, przyjmowane są rozmaite progi większości 
głosów, aby uznać rozpatrywany dokument za przyjęty. Dokładny zbiór bezwzględnych 
większości opisany jest poniżej: 

 

11. Protokołowanie Sesji 
Każda Sesja Rady Rektoratu winna być udokumentowana w sposób ustalony przez 
Prezydium, np. w formie nagrania głosowego bądź zapisu tekstowego. Utrwalone Sesje są 
gromadzone przez Prezydium Rady w określony z Władzami Szkoły sposób. Zachowane 
zapisy z Sesji powinny być dostępne do wglądu członkom społeczności Ilvermorny do 14 dni 
roboczych do daty przeprowadzenia Obrad za większościową zgodą członków Prezydium, 
do których należy kierować zapytanie w sprawie udostępnienia zapisu archiwalnego. 

  

L.P OPIS WYMAGANA WIĘKSZOŚĆ 
GŁOSÓW (%) 

1 projekt uchwały Radnego/ych 51 
2 projekt uchwały zmieniającej postanowienia Statutu 90 

3 wniosek o usunięcie Radnego/j z przyczyn 
wymienionych w dokumencie 

75 

4 wniosek członka społeczności 51 
5 zmiana postanowień obowiązującego dokumentu 51 
6 zniesienie obowiązującego dokumentu 60 
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III. UCHWAŁY 
 

12. Jak składać projekty uchwał? 
Projekty uchwał należy składać zgodnie z określonymi, następującymi krokami: 

1 Przygotowanie treści projektu, zgodnie ze wzorem 
2 Przesłanie projektu w formacie .docx Prezydium Rady 
3 Przedstawienie projektu podczas Sesji 

  

Projekty uchwał każdorazowo muszą przejść weryfikację przez członków Prezydium. 
Sprawdzają oni poprawność dokumentu pod kątem treści oraz budowy. Osobami 
zajmującymi się sprawdzeniem projektów są: 

• Członek/kini Prezydium – sprawdzenie zgodności projektu ze Statutem i 
dokumentami pokrewnymi 

• Sekretarz/yni – kontrola poprawnej budowy dokumentu i ewentualna korekta, 
zgodnie z przyjętymi normami 

O przyjęciu dokumentu do dalszego procedowania decydują wspólnie Członek/kini 
Prezydium oraz Sekretarz/yni Rady. Jeżeli nie zajdzie żadna przesłanka do odrzucenia 
projektu, jest on skierowany do Przewodniczącego w celu uwzględnienia pod obrady w 
najbliższej Sesji. Projekt powinien zostać wówczas wpisany do Porządku Obrad, a także 
przesłany Władzom Szkoły, aby dostał dodany do Dziennika Uchwał. Dokument nie może 
być rozpatrywany przez Radę Rektoratu podczas Sesji, jeżeli jego projektowa treść nie 
będzie dostępna w Dzienniku Uchwał i oznaczona mianem projektu. 

Podczas Sesji w przewidzianym na to punkcie jako wnioskodawca należy przedstawić pełną 
treść projektu. Przeprowadzona zostaje treść na temat rozpatrywanego projektu oraz 
głosowanie nad jego przyjęciem lub odrzuceniem. 

 

13. Czego mogą dotyczyć uchwały? 
Uchwały Rady Rektoratu mogą dotyczyć każdego aspektu działalności SMiC Ilvermorny, z 
wykluczeniem osób funkcyjnych Administracji Szkoły. 

 

14. Warunki przyjęcia uchwały, weto Władz Szkoły 
Projekt uchwały uznaje się za przyjęty w sytuacji, gdy podczas głosowania na Sesji wyrazi 
swoje poparcie głosami „za” co najmniej 51% spośród całego grona Radnych, obecnych na 
obradach. Przyjęty projekt kierowany jest do Władz Szkoły, które sprawdzają zgodność 
uchwały ze Statutem i dokumentami pokrewnymi. W przypadku braku zastrzeżeń, uchwała 
zostaje podpisana przez członka Władz odpowiedzialnego za dziedzinę, której dotyczy 
uchwała. W sytuacji niezgodności, projekt jest skierowany do ponownego rozpatrzenia 
Radzie. 
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15. Budowa projektu uchwały 
Projekt bądź wniosek powinien być zgodny z poniższym wzorem: 

KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ KARTĘ WZORÓW DOKUMENTÓW 

 

16. Oznaczenie dokumentów 
Aby odwołać się do poszczególnego, uchwalonego dokumentu, należy zastosować 
następujący schemat: 

Nazwa dokumentu (Nr dok.: numer dokumentu, [np. 20220214/41],   
miejsce publikacji dokumentu [DzU / MR*]) 

* DzU – Dziennik Uchwał; MR – Monitor Rektorski 

 

17. Publikacja uchwał 
Każdorazowo, przyjęte przez Radę Rektoratu uchwały są publikowane do Dziennika Uchwał 
przez członków Władz Szkoły, odpowiedzialnych za Dokumentację placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilvermorny.xaa.pl/uploads/dokumenty/inne/karta-wzory-dok.pdf
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Załącznik 2 do Zarządzenia Rektora w sprawie pracy Radnych Rady Rektoratu kadencji X Rok 
Szkolny (Nr dok.: 20230327/65) 

 
SMiC ILVERMORNY, 2023 

 

TARYFIKATOR GRATYFIKACJI 

RADA REKTORATU SMiC ILVERMORNY 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

l.p. opis gratyfikacji 
Kategoria 
(funkcyjna 

/ stała) 
wysokość 

okres gratyfikacji 

1. pełnienie funkcji Członka Prezydium Rady Rektoratu stała 80 pkt cotygodniowo 
2. pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Rektoratu stała 150 pkt cotygodniowo 

3. pełnienie funkcji Radnego Rady Rektoratu, niebędącego w 
Prezydium Rady stała 75 pkt cotygodniowo 

4. pełnienie funkcji Sekretarza Rady Rektoratu stała 100 pkt cotygodniowo 
5. pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Rektoratu stała 130 pkt cotygodniowo 

6. prowadzenie dyskusji w obrębie reprezentowanej części 
społeczności  funkcyjna 15 pkt każdorazowo po 

udokumentowaniu 
7. przedstawienie projektu uchwały funkcyjna 30 pkt jednorazowo na Sesję 

8. przeprowadzenie wydarzenia tematycznego w ramach 
realizacji postanowień uchwały funkcyjna 40 pkt – 85 pkt jednorazowo na Sesję 

9. udział w dyskusji, przedstawienie stanowiska funkcyjna 35 pkt jednorazowo na Sesję 
10. udział w głosowaniu funkcyjna 10 pkt jednorazowo na Sesję 
11. udział w Sesjach, wypełnienie listy obecności funkcyjna 10 pkt jednorazowo na Sesję 
12. zaopiniowanie projektu uchwały funkcyjna 25 pkt jednorazowo na Sesję 
13. złożenie wniosku formalnego funkcyjna 15 pkt jednorazowo na Sesję 
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Załącznik 3 do Zarządzenia Rektora w sprawie pracy Radnych Rady Rektoratu kadencji X Rok 
Szkolny (Nr dok.: 20230327/65) 

 
SMiC ILVERMORNY, 2023 

 

TARYFIKATOR KAR I PRZEWINIEŃ 

RADA REKTORATU SMiC ILVERMORNY 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

l.p. opis przewinienia wysokość punktowa 

1. brak poszanowania godności członka społeczności szkolnej 
Ilvermorny brak, wykluczenie z Obrad 

2. nieoddanie głosu podczas głosowań mimo obecności 
(niewybranie opcji wstrzymania głosu) -2 pkt 

3. propagowanie treści nielegalnych, zakazanych w przestrzeni 
publicznej, naruszających wrażliwość innych brak, wykluczenie z Obrad 

4. stosowanie języka nienawiści podczas przemówień, 
stosowanie wulgaryzmów, obraźliwych sformułowań -5 pkt do -50 pkt 

5. 
upublicznianie wrażliwych informacji na temat Rady 

Rektoratu poza obszar działalności Ilvermorny; powierzenie 
ich osobom trzecim 

brak, wykluczenie z grona Rady 
Rektoratu (na wniosek) 

6. utrudnianie, przeszkadzanie w prowadzeniu Sesji -5 pkt do -30 pkt 
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