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ROZPORZĄDZENIE REKTORA
Szkoły magii i czarodziejstwa ilvermorny

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

w sprawie powołania Rady Szkoły
W dniu 15.11.2021 r. powołuje się do życia Radę Szkoły zgodnie z postanowieniami, zawartymi w
dokumencie poprzedzającym niniejsze rozporządzenie, tj. nr dok. 20211106/24, oraz rozwiązuje
się aktualny skład Dyrekcji SMiC Ilvermorny, obowiązujący dotychczas do VI roku szkolnego
(wrzesień 2021 – listopad 2021).
Dokładne uzasadnienie podjętych decyzji wynika z niepokojących sytuacji, jakie miały miejsce
dotychczasowo w Szkole Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny, a które nie powinny mieć racji
bytu.
Z tego względu, Przewodniczący Władz Rektorskich - Rektor William Lefèvre-Castillo
postanawia niniejszym:

§1. Rozwiązanie ówczesnego składu Dyrekcji SMiC Ilvermorny, a w jej miejsce -powołanie Rady
Szkoły o następującym składzie:
1) Prezydium Rady Szkoły:
a) JM William Lefèvre-Castillo,
b) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Nauczycieli Alan Peter Moonstone,
c) Prorektor ds. Promocji i Reklamy Aaron Baldwin.
2) Skład Radnych:
a) Prof. Adelie Lefèvre,
b) Prof. Charles Brouillard,
c) Prof. Merica Klara Schevre
d) Prof. Mia Collins-DiCaprio
e) Prof. Kiara Morningstar – Przedstawicielka Kadry Pedagogicznej, wyłoniona
w drodze głosowania społeczności Ilvermorny 13.11-14.11.2021 r.
§2. Określenie następującego zakresu kompetencji Rady Szkoły:
a) Nowelizacja dokumentacji o paragrafy regulujące nieścisłości regulaminowe,
dookreślenie przypadków dotąd nieopisanych, w tym m.in. Statutu SMiC Ilvermorny
(poz. 01. Dokumentacji);
b) Restrukturyzacja uchwał i rozporządzeń poprzez wcielenie poszczególnych punktów do
Statutu SMiC Ilvermorny (poz. 01 Dokumentacji) przy jednoczesnym zniesieniu
punktów wówczas współbrzmiących oraz posiadających tożsamą moc obowiązywania;
c) Powołanie nowego składu Dyrekcji SMiC Ilvermorny;
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d) Rozpatrzenie wniosków złożonych w trakcie urzędu Rady Szkoły przez członków Kadry
Pedagogicznej bądź z innej części społeczności Szkoły, z uwzględnieniem osób
nienależących do Administracji;
e) Decyzyjność względem utrzymania prawidłowego funkcjonowania placówki na okres
przerwy od toku edukacji 9-cio tygodniowego.
§3. Sposób funkcjonowania Rady Szkoły opiera się o reguły organu doradczego – na czas braku
członków w Dyrekcji pełnia uprawnień nad SMiC Ilvermorny przypada Władzom Rektorskim z
następującym składem:
1) JM William Lefèvre-Castillo;
2) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Nauczycieli Alan Peter Moonstone;
3) Prorektor ds. Promocji i Reklamy Aaron Baldwin.

§4. Okres kadencji Rady datuje się na 77 dni, tj. do 31.01.2022 r. począwszy od daty publikacji
rozporządzenia; nazewnictwo kadencji Rady: listopad 2021 – styczeń 2022.

§5. Rada Szkoły względem szkolnego serwera Discord nie otrzymuje żadnych przywilejów
moderatorskich, a te pozostają na wyłączność Władz Rektorskich. Radzie przyzwala się jednak
wdrażania wszelkich uchwał oraz innych aktów pokrewnych, nadających uchwałodawczy
charakter normatywny.
Opracowano przez:
JM William Lefèvre-Castillo
w dniu: 15/11/2021

Uchwalono przez:
Rektora William Lefèvre-Castillo
w dniu: 15/11/2021
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