
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCOOMMIITTAATTOO  GGEENNIITTOORRII   

LLIICCEEOO  ““TT..   LLUUCCRREEZZIIOO  CCAARROO””   --  CCIITTTTAADDEELLLLAA  
  

vveerrssiioonnee  ddeell  0066//1122//22001177   

  

PPrreemmeessssaa  

IInn  bbaassee  aallll’’aarrtt..  4455  ddeell  DD..PP..RR..  nn..441166//7744,,  aallll’’aattttoo  ddeell  rriinnnnoovvoo  ddeeggllii  OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii  
aannnnuuaallii  ssii  ccoossttiittuuiissccee  uunn  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  cchhee  rriimmaannee  iinn  ccaarriiccaa  ffiinnoo  
aallll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddii  qquueelllloo  ssuucccceessssiivvoo..  
  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

  
AArrtt..  11  CCoommppiittii  ee  ffiinnaalliittàà  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  
  
IIll  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  nnaassccee  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  ccoonnsseennttiirree  ee  pprroommuuoovveerree,,  iinn  uunnaa  
pprroossppeettttiivvaa  pprrooppoossiittiivvaa,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  ggeenniittoorrii  aallllaa  vviittaa  ddeellll''iissttiittuuttoo..    
IIll  CCoommiittaattoo  ccoollllaabboorraa  ee  ffoorrnniissccee  ssuuppppoorrttoo  ddeecciissiioonnaallee  aaii  ggeenniittoorrii  eelleettttii  nneell  CCoonnssiigglliioo  
ddii  IIssttiittuuttoo..  
  
IIll  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  ppuuòò::  
  pprroommuuoovveerree  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  iinnffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ggeenniittoorrii  ee  ssttuuddeennttii;;  
  pprrooppoorrrree  ee//oo  oorrggaanniizzzzaarree  aattttiivviittàà  ccoollllaatteerraallii  aallllaa  ddiiddaattttiiccaa  ccuurrrriiccoollaarree;;  
  pprrooppoorrrree,,  ggeessttiirree  oo  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  ggeessttiirree  sseerrvviizzii  ssccoollaassttiiccii  ee  aassssiisstteennzziiaallii  
  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  bbuuoonn  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  lliicceeoo;;  
  ccoonnvvooccaarree  ll’’AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  ggeenniittoorrii  ((aarrtt..  4455  DDPPRR  ..  441166//7744))  
  
  
AArrtt..  22  CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  
  
CCoommppoonnggoonnoo  iill  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii::  
aa))  II  ggeenniittoorrii  eelleettttii  nneeii  CCoonnssiiggllii  ddii  CCllaassssee..  
bb))  II  ggeenniittoorrii  eelleettttii  nneell  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..  
cc))  II  ggeenniittoorrii  ccaannddiiddaattii  aall  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..  
dd))  TTuuttttii  ii  ggeenniittoorrii  cchhee  iinntteennddoonnoo  ooffffrriirree  llaa  lloorroo  ddiissppoonniibbiilliittàà..  
  
  
AArrtt..  33  OOrrggaannii  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  
  
aa))  NNeellllaa  pprriimmaa  rriiuunniioonnee  ii  ggeenniittoorrii  ddeell  CCoommiittaattoo  eelleeggggoonnoo  iill  PPrreessiiddeennttee,,  iill  

VViicceepprreessiiddeennttee,,  iill  SSeeggrreettaarriioo,,  ee  aallttrrii  sseeii  ggeenniittoorrii  cchhee  iinnssiieemmee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  llaa  
GGiiuunnttaa,,  ddii  nnoovvee  ccoommppoonneennttii..  AAllmmeennoo  uunn  ccoommppoonneennttee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  èè  sscceellttoo  ttrraa  ii  
rraapppprreesseennttaannttii  ddeell  LLiicceeoo  iinn  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..  ÈÈ  aauussppiiccaabbiillee  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunn  
rraapppprreesseennttaannttee  ppeerr  cciiaassccuunn  iinnddiirriizzzzoo..  

bb))  IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  ggllii  aallttrrii  ggeenniittoorrii  iinn  GGiiuunnttaa  sstteennddoonnoo  ll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo  ddeellllee  
rriiuunniioonnii..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ccoonnvvooccaa  ee  pprreessiieeddee  llee  rriiuunniioonnii..  EE’’  iill  rreeffeerreennttee  ppeerr  iill  
CCoommiittaattoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii..  

cc))  IIll  VViicceepprreessiiddeennttee  ssoossttiittuuiissccee  iill  PPrreessiiddeennttee  iinn  ccaassoo  ddii  ssuuaa  aasssseennzzaa  oo  aallttrroo  
iimmppeeddiimmeennttoo..  

dd))  IIll  SSeeggrreettaarriioo  rreeddiiggee  ii  vveerrbbaallii  ddeellllee  rriiuunniioonnii  ddeell  CCoommiittaattoo  cchhee  ssoottttoossccrriivvee  iinnssiieemmee  
aall  PPrreessiiddeennttee  ee  aaccccoommppaaggnnaa  ccoonn  llaa  ssuuaa  ffiirrmmaa  ooggnnii  aallttrroo  aattttoo  ffoorrmmaallee  aassssuunnttoo  
ddaall  PPrreessiiddeennttee..    

ee))  LLaa  GGiiuunnttaa,,  ccoooorrddiinnaattaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee,,  ddàà  eesseeccuuzziioonnee  aallllee  ddeecciissiioonnii  ddeell  CCoommiittaattoo..  
ff))  LLaa  pprriimmaa  rriiuunniioonnee  aannnnuuaallee  ddeell  CCoommiittaattoo  vviieennee  ccoonnvvooccaattaa  ee  pprreessiieedduuttaa,,  ffiinnoo  aall  

mmoommeennttoo  ddeellll’’eelleezziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  
uusscceennttee..  

  
  
AArrtt..  44  CCoonnvvooccaazziioonnee  ddeell  CCoommiittaattoo  
  
aa))  IIll  CCoommiittaattoo  ssii  rriiuunniissccee  aallmmeennoo  ttrree  vvoollttee  ll’’aannnnoo..  
bb))  EE’’  iill  PPrreessiiddeennttee  cchhee  lloo  ccoonnvvooccaa  mmeeddiiaannttee  aavvvviissoo  ssccrriittttoo  ttrraammiittee  eemmaaiill,,  ccoonn  

aallmmeennoo  cciinnqquuee  ggiioorrnnii  ddii  aannttiicciippoo..  IInn  ccaassii  ddii  uurrggeennzzaa  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ppuuòò  eesssseerree  
rriiddoottttoo  aa  uunn  ggiioorrnnoo..  

cc))  AAvvvviissoo  ddeellllaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ccoonntteenneennttee  ll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo,,  ccoonn  llaa  ddaattaa  ee  ll’’oorraa,,  
ccoommppaarriirràà,,  aa  ccuurraa  ddeellllaa  GGiiuunnttaa,,  ssuull  ssiittoo  ddeell  lliicceeoo,,  nneellllaa  sseezziioonnee  ddeeddiiccaattaa  aaii  
ggeenniittoorrii..  

dd))  IIll  CCoommiittaattoo  ssii  rriiuunniissccee  aanncchhee  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddii  aallmmeennoo  iill  2200%%  ddeeii  ssuuooii  ccoommppoonneennttii  
oo  iill  2200  %%  ddeeii  ggeenniittoorrii,,  ccoommuunnqquuee  ssuu  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittaattoo..  

ee))  IIll  PPrreessiiddeennttee  ccoonnccoorrddaa  ccoonn  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  uunnaa  sseeddee  iiddoonneeaa  ddoovvee  
ssvvoollggeerree  ddii  nnoorrmmaa  llee  rriiuunniioonnii..  PPeerr  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  èè  nneecceessssaarriioo  uunn  pprreeaavvvviissoo  ddii  
aallmmeennoo  cciinnqquuee  ggiioorrnnii..  IInn  ccaassoo  ddii  aassssoolluuttaa  uurrggeennzzaa  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ssii  ppuuòò  rriidduurrrree  aadd  
uunn  ggiioorrnnoo..  

  
  
AArrtt..55  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  sseedduuttee  
  
aa))  PPeerr  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeellllee  ccoonnvvooccaazziioonnii  ssii  rriicchhiieeddee  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  mmeettàà  ppiiùù  uunnoo  ddeeii  

ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoommiittaattoo  iinn  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee..  
bb))  SSii  ddeelliibbeerraa  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  pprreesseennttii..  IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  pprreevvaallee  iill  vvoottoo  ddeell  

PPrreessiiddeennttee..  SSii  vvoottaa  ppeerr  aallzzaattaa  ddii  mmaannoo..  SSii  aaddoottttaa  iill  vvoottoo  sseeggrreettoo  ssee  llaa  
mmaaggggiioorraannzzaa  lloo  rriicchhiieeddee  oo  ssee  llaa  ddeecciissiioonnee  ddaa  aassssuummeerree  rriigguuaarrddaa  llee  ppeerrssoonnee..  

cc))  LLee  rriiuunniioonnii  ddeell  CCoommiittaattoo  ssoonnoo  sseemmpprree  aappeerrttee  aa  ttuuttttii  ii  ggeenniittoorrii  ii  qquuaallii  ppoottrraannnnoo  
iinntteerrvveenniirree  ccoonn  rriicchhiieessttee  ee  ssuuggggeerriimmeennttii  ddiivveerrssii  ddaallll’’OO..dd..gg..  ssoolloo  ddooppoo  
ll’’eessaauurriimmeennttoo  ddeelllloo  sstteessssoo..  

dd))  IInn  rraaggiioonnee  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  cchhee  ccoommppaaiioonnoo  nneellll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo,,  iill  DDiirriiggeennttee  
SSccoollaassttiiccoo  oo  uunn  ssuuoo  ddeelleeggaattoo,,  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  cciivviicchhee  ee  
ssccoollaassttiicchhee  llooccaallii  ((CCoommuunnee,,  DDiissttrreettttoo……)),,  nnoonncchhéé,,  aa  ttiittoolloo  ccoonnssuullttiivvoo,,  qquuaalliiffiiccaattii  
““eessppeerrttii””,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnvviittaattii  aallllee  rriiuunniioonnii  ddeell  CCoommiittaattoo..  

ee))  DDeeggllii  aarrggoommeennttii  ddiissccuussssii  ee  ddeellllee  ddeecciissiioonnii  ccoonnsseegguueennttii  ssii  iinnffoorrmmaannoo  ggllii  OOrrggaannii  
CCoolllleeggiiaallii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo,,  ee  ii  ggeenniittoorrii  mmeeddiiaannttee  llaa  
ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  vveerrbbaallee  ssuull  ssiittoo  ddeell  lliicceeoo,,  nneellllaa  sseezziioonnee  ddeeddiiccaattaa  aaii  ggeenniittoorrii..  

  
  
AArrtt..  66  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ddeell  CCoommiittaattoo  
  
aa))  AAllll’’iinniizziioo  ddii  cciiaassccuunn  aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  iill  CCoommiittaattoo  ffoorrmmuullaa  uunn  pprrooggrraammmmaa  ddii  

llaavvoorroo  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree..    



bb))  IIll  CCoommiittaattoo  ppuuòò  oorrggaanniizzzzaarree  llaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  iinn  ggrruuppppii  rriissttrreettttii  ((GGrruuppppii  ddii  LLaavvoorroo))  
ffoorrmmaattii  ddii  pprreeffeerreennzzaa  ddaa  ggeenniittoorrii  mmoottiivvaattii  ee  ccoommppeetteennttii  ssuullllaa  qquueessttiioonnee  ddaa  
aaffffrroonnttaarree..  PPeerriiooddiiccaammeennttee  cciiaassccuunn  ggrruuppppoo  iinnffoorrmmaa  llaa  GGiiuunnttaa  ssuulllloo  ssvvoollggeerrssii  
ddeellllaa  ssuuaa  aattttiivviittàà..  

cc))  AA  ffiinnee  aannnnoo  ssii  ssvvoollggee  uunnaa  vveerriiffiiccaa  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  rraaggggiiuunnttii  ee  ddeeii  pprroobblleemmii  aannccoorraa  
aappeerrttii..  QQuueessttaa  mmeemmoorriiaa  ssttoorriiccaa  èè  llaa  bbaassee  iinnffoorrmmaattiivvaa  ssuu  ccuuii  iill  CCoommiittaattoo  
ssuucccceessssiivvoo  pprrooggrraammmmaa  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà..  

  
  
AArrtt..  77  SSoossttiittuuzziioonnee  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  dduurraannttee  ll’’aannnnoo  
ssccoollaassttiiccoo..  
  
aa))  SSee  vviieennee  mmeennoo  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ccoommppoonneennttee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa,,  vveerrrràà  ssoossttiittuuiittoo    

ddaa  uunn  aallttrroo  ggeenniittoorree  ddeell  CCoommiittaattoo,,  eelleettttoo  ddaall  CCoommiittaattoo  sstteessssoo,,  iinn  mmooddoo  ddaa  
ggaarraannttiirree  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  pprreevviissttaa  aall  ppuunnttoo  aa))  ddeellll’’aarrtt..  33..  

bb))  II  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssffiidduucciiaattii  ee  ssoossttiittuuiittii  iinn  ccoorrssoo  ddii  mmaannddaattoo  
ddaall  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  pprreevviissttaa  aall  ppuunnttoo  aa))  
ddeellll’’aarrtt..  33..    

cc))  II  ggeenniittoorrii  ddeell  CCoommiittaattoo,,  nnoonn  iimmppeeggnnaattii  nneellllaa  GGiiuunnttaa,,  nnoonn  ssoonnoo  ssoossttiittuuiibbiillii..  
  
  
AArrtt..  88  MMooddiiffiicchhee  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  
  
IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  èè  iinnvviiaattoo  ppeerr  ccoonnoosscceennzzaa  aall  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..    
IIll  CCoommiittaattoo  ddeeii  GGeenniittoorrii  ppuuòò  mmooddiiffiiccaarrlloo  nneell  rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  nneell  
RReeggoollaammeennttoo  ddeell    CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..    
LLee  mmooddiiffiicchhee  vvaannnnoo  aallttrreessìì  ccoommuunniiccaattee  aall  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo..  
  
  
AArrtt..  99  NNoorrmmee  nnoonn  pprreevviissttee  
  
PPeerr  ttuuttttii  ii  ccaassii  nnoonn  eesspprreessssaammeennttee  pprreevviissttii  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  
nnoorrmmee  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  IIssttiittuuttoo..  

   

 


