Положення про загальні збори колективу
Рівненського академічного ліцею
«Престиж»
імені Лілії Котовської
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Положення розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіти та Статуту закладу і є документом, який регламентує
діяльність загальних зборів колективу Рівненського академічного ліцею
«Престиж» Рівненської міської ради ( в подальшому ліцей). Дане положення
затверджується загальними зборами колективу і може бути змінено та
доповнено лише ними.
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1. Загальні положення.

Загальні збори колективу ліцею є вищим колегіальним органом громадського
самоврядування.
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Загальні збори колективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік.
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Головою зборів є особа, що обирається більшістю голосів присутніх на зборах.
Протокольні обов’язки виконує діловод закладу .
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Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу ліцею
розміщується в закладі та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу
освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.
Загальні збори колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні не
менше двох третин його членів.

іце

Рішення зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю
голосів присутніх на зборах осіб.
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2. Формування представництва зборів.
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Склад зборів формуюється з уповноважених представників органів
самоврядування закладу в такому порядку:

трудовий колектив – не менше 30 представників, обраних на зборах трудового
колективу;
батьки здобувачів освіти – по одному представнику від батьківського комітету
класу;
здобувачі освіти – не менше 8 осіб, членів учнівського парламенту;
піклувальна рада – голова піклувальної ради.

3. Повноваження загальних зборів колективу закладу.

Загальні збори колективу:
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• щороку заслуховують звіт директора , оцінюють його діяльність і за
результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового
інституційного аудиту закладу освіти;
• схвалюють проект статуту закладу або зміни до нього;
• схвалюють стратегію розвитку закладу.
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• затверджують положення про органи самоврядування закладу;
• реалізують інші права, що не суперечать Статуту закладу та
законодавству України.
4. Введення в дію рішень загальних зборів колективу.
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Розгляд питань порядку денного зборів фіксується протоколом, який
підписується головою зборів та секретарем. Протоколи підлягають збереженню
і реєстрації у спеціальному журналі, згідно з інструкцією з діловодства
закладу освіти.
Рішення зборів, прийняті відповідно до їх повноважень і діючого
законодавства, доводяться до відома всіх членів колективу і є обов'язковими
для їх виконання.
Контроль за виконанням рішень зборів трудового колективу здійснюється
директором закладу відповідно до його повноважень або за дорученням зборів
іншою особою, які інформують колектив закладу про хід виконання рішень.
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