REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO LI LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne i wybór opiekuna samorządu uczniowskiego
§1
Podstawami prawnymi niniejszego regulaminu są :
1) Art. 16,ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ,,W drodze ustawy można tworzyć
również inne rodzaje samorządu …’’
2) Art.55,ust.1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ,, W szkole i
placówce działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.’’
3) Statut LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki § 45 -§ 51.

§2
1) Regulamin samorządu uczniowskiego stanowi załącznik do statutu LI Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

§3
1) Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa dwa lata
2) Wyboru opiekuna dokonuje Rada Pedagogiczna i Zebranie Przedstawicieli
Samorządów Klasowych LI LO , spośród kandydatów zgłoszonych przez uczniów
liceum .
3) Warunkiem powołania nauczyciela na stanowisko opiekuna samorządu
uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody na pełnienie tej funkcji
4) Powołanie lub zmiana opiekuna SU odbywa się do 15 października danego roku
szkolnego
5) W przypadku rezygnacji lub zmiany opiekuna SU pełni on tę funkcję do czasu wyboru
nowego opiekuna .

Rozdział II
Skład , kadencja i wybory samorządu uczniowskiego
§4
1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie LI Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki.

§5
1) Samorząd uczniowski składa się z Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego .

§6
1) Kadencja samorządu klasowego trwa od roku do trzech lat .

§7
1) Samorząd klasowy składa się z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących
pełniących jednocześnie funkcje Skarbnika i Sekretarza Samorządu Klasowego.
2) Rozdział funkcji Skarbnika i Sekretarza następuje w drodze konsultacji
Wiceprzewodniczących z wychowawcą i społecznością klasową .

§8
1) Wybory do samorządów klasowych odbywają się do 15 września danego roku
szkolnego .
2) Kandydatów do SK zgłaszają uczniowie i wychowawca danej klasy .
3) Osoba zainteresowana kandydowaniem do SK może również sama zgłosić swoją
kandydaturę .
4) Kandydat do samorządu klasowego musi posiadać nieposzlakowaną opinię i uzyskać
w roku szklonym poprzedzającym wybory co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

§9
1) Wybory do samorządu klasowego odbywają się w głosowaniu powszechnym i
bezpośrednim .
2) Wybory nadzoruje i przeprowadza wychowawca , który ustala z uczniami szczegóły
procedury wyborczej .
3) Jeżeli członkowie samorządu klasowego spełniają warunki o których mowa w §8,ust.4
i zadawalająco spełniają swoje funkcje , wychowawca może przedłużyć ich kadencję
za zgodą wszystkich uczniów zespołu klasowego .
4) Uzyskanie przez członka samorządu klasowego oceny z zachowania nieodpowiedniej
lub niższej , zastosowanie wobec niego kary regulaminowej , upomnienia pisemnego
lub surowszej powoduje , że wychowawca klasy niezwłocznie odwołuje członka
samorządu klasowego z pełnionej funkcji .
5) W przypadku odwołania lub rezygnacji członka samorządu klasowego z pełnionej
funkcji , wychowawca niezwłocznie przeprowadza na zwolnione stanowisko wybory
uzupełniające .
6) Do czasu przeprowadzenia nowych wyborów i ogłoszenia ich wyników ,
dotychczasowy samorząd klasowy wypełnia swoje obowiązki .

§10
1) Samorząd szkolny ( uczniowski ) składa się z przedstawicieli samorządów klasowych.
W skład samorządu szkolnego może wejść również osoba nie będąca członkiem
samorządu klasowego .
2) Kadencja samorządu szkolnego (uczniowskiego) trwa dwa lata.
3) Wybory do samorządu szkolnego (uczniowskiego) przeprowadza opiekun SU w
terminie do 15 października danego roku szkolnego .

§11
1) Wybory do samorządu szkolnego są powszechne, równe , bezpośrednie i tajne .
2) Kandydatami do samorządu szkolnego ( uczniowskiego) są członkowie samorządów
Klasowych zgłoszeni przez innych uczniów lub nauczycieli .
3) Członek samorządu klasowego zainteresowany kandydowaniem do samorządu
uczniowskiego może również sam zgłosić swoją kandydaturę.
4) W wyborach do samorządu szkolnego (uczniowskiego) może również kandydować
uczeń nie będący członkiem samorządu klasowego , który spełnia następujące
warunki
–posiada nieposzlakowaną opinię w szkole i uzyskał w roku szkolnym poprzedzającym
wybory co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
–wykazuje się działalnością społeczną na rzecz szkoły i innych uczniów.
-Swoją działalnością i aktywnością społeczną przyczynia się do upowszechnienia
pozytywnej opinii o szkole w środowisku lokalnym.
5) Kandydatów do samorządu szkolnego (uczniowskiego) zgłasza się do opiekuna SU .
6) Opiekun SU po zasięgnięciu ustnej lub pisemnej opinii wychowawców uczniów
kandydujących , sporządza listę kandydatów i umieszcza ją na tablicach
informacyjnych, w dzienniku Librus i na stronie internetowej szkoły . W przypadku
negatywnej opinii wystawionej kandydatowi przez wychowawcę , opiekun SU w
porozumieniu Dyrektorem szkoły może odmówić umieszczenia ucznia na liście
kandydatów w wyborach do samorządu szkolnego (uczniowskiego).
7) Opiekun SU ogłasza termin wyborów do samorządu na tablicach informacyjnych, w
dzienniku Librus i na stronie internetowej szkoły .
8) Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na zasadach ustalonych wspólnie z
opiekunem SU. Kampania wyborcza nie może zakłócać pracy szkoły .
§12
1) Opiekun SU w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i dotychczasowym samorządem
powołuje Szkolną Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory. Komisja składa się
z 4 uczniów.
2) Po zakończeniu wyborów Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający
następujące informacje :
- Liczbę oddanych głosów.
-Liczbę oddanych głosów nieważnych .
-Liczbę oddanych głosów ważnych .
-Liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
3) Wzór karty wyborczej ustala opiekun SU w porozumieniu z Dyrektorem szkoły .
4) Wyniki wyborów ogłasza się na szkolnych tablicach informacyjnych, w dzienniku Librus i
na stronie internetowej szkoły. Kandydaci którzy uzyskali najlepszy wynik wyborczy pełnią
odpowiednio:

a) Funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego (uczniowskiego) - uczeń z największą
liczbą głosów .
b) Funkcję wiceprzewodniczącego – uczeń z drugą co do wielkości liczbą głosów .
c) Funkcję wiceprzewodniczącego – uczeń z trzecią co do wielkości liczbą głosów.
5) W przypadku równej liczby głosów, między kandydatami z największym poparciem
przeprowadza się drugą turę głosowania, która decyduje o wyborze przewodniczącego SU.
6) ) W przypadku równej liczby głosów między kandydatami, którzy uzyskali trzecią i
czwartą liczbę głosów, o powołaniu do Zarządu SU decyduje zebranie przedstawicieli
samorządów klasowych.

Rozdział III
Organy, kompetencje i tryb pracy samorządu szkolnego
(uczniowskiego)
§13
1) Organami samorządu szkolnego (uczniowskiego) są zarząd samorządu szkolnego
(uczniowskiego) i zebranie przedstawicieli samorządów klasowych.
§14
1) Zarząd samorządu uczniowskiego tworzą: przewodniczący i dwóch
wiceprzewodniczących.
2) Wiceprzewodniczący w drodze wewnętrznego podziału obowiązków, ustalonego z
opiekunem SU pełnią funkcje sekretarza i skarbnika samorządu szkolnego
(uczniowskiego).
3) Zarząd samorządu szkolnego (uczniowskiego) w porozumieniu z zebraniem
przedstawicieli samorządów klasowych wypełnia podstawowe funkcje samorządu
uczniowskiego:
a) Kieruje pracą samorządu uczniowskiego .
b) Wykonuje uchwały zebrania przedstawicieli samorządów klasowych.
c) W porozumieniu z uczniami i zebraniem przedstawicieli samorządów klasowych
opiniuje kandydaturę opiekuna samorządu uczniowskiego.
d) Czuwa nad terminową realizacją planu pracy SU.
e) Pomaga w realizacji i właściwym przebiegu imprez szkolnych.
f) Rozwiązuje spory dotyczące uczniów.
g) Występuje z wnioskami dotyczącymi spraw uczniów do Dyrektora LI LO, Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.

h) Na wniosek Dyrektora lub Rady Rodziców wydaje opinie dotyczące uczniów ,
nauczycieli i spraw szkoły. Opinie są wydawane w porozumieniu z zebraniem
przedstawicieli samorządów klasowych.
i) Ma prawo do wydawania gazety szkolnej.
§15
1) Zebranie przedstawicieli samorządów klasowych tworzą przewodniczący i dwóch
wiceprzewodniczących każdego z samorządów klasowych oraz zarząd samorządu
szkolnego (uczniowskiego).
2) Zebranie przedstawicieli samorządów klasowych:
a) Uchwala regulamin SU i zmiany w tym regulaminie.
b) Opiniuje i zatwierdza plan pracy SU.
c) Opiniuje i wybiera opiekuna SU, którego proponuje Rada Pedagogiczna i zarząd
SU.
d) Zatwierdza opinie wydawane przez zarząd SU na wniosek Dyrektora szkoły lub
Rady Rodziców.
§16
1) Samorząd klasowy:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

a) Reprezentuje klasę na zewnątrz i współpracuje z samorządem szkolnym
(uczniowskim).
b) Organizuje życie klasy.
c) Rozwiązuje wspólnie z wychowawcą wewnętrzne problemy klasy.
d) Wspólnie z wychowawcą organizuje pomoc koleżeńską dla uczniów.
§17
Samorząd szkolny (uczniowski) przedstawia Dyrektorowi opinie dotyczące pracy
szkoły spraw uczniów i nauczycieli
Opinię na ustny lub pisemny wniosek Dyrektora szkoły, przedstawia zarząd
samorządu uczniowskiego, po jej zatwierdzeniu przez zebranie przedstawicieli
samorządów klasowych, które podejmuje stosowną uchwałę.
Uchwały zebranie przedstawicieli samorządów klasowych podejmuje zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu
przedstawicieli samorządów klasowych.
Treść uchwał podejmowanych przez zebranie przedstawicieli samorządów klasowych
jest zamieszczana w numerowanych protokołach z zebrań samorządu szkolnego
(uczniowskiego).
Na każdym zebraniu o którym mowa w punkcie 4 sporządza się listę uczestników
wraz z ich podpisami.
Dokumentację pracy samorządu szkolnego (uczniowskiego) prowadzi Zarząd SU.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe i dyscyplinarne.
§18
1) Do czasu przeprowadzenia wyborów do samorządu szkolnego (uczniowskiego) i
ogłoszenia ich wyników dotychczasowe organy SU pełnią swoje funkcje.
2) Jeżeli Przewodniczący zarządu SU zakończył naukę w trakcie trwania kadencji jego
funkcję pełni wiceprzewodniczący, który w czasie wyborów uzyskał największą
ilość głosów a do zarządu powoływany jest kolejny uczeń z największą liczbą
głosów uzyskaną podczas procedury wyborczej.
3) Jeżeli członek zarządu SU zakończył naukę w czasie trwania kadencji , do zarządu
powołuje się ucznia który w czasie wyborów uzyskał kolejną największą liczbę
głosów.
4) Jeżeli cały zarząd samorządu szkolnego (uczniowskiego) zakończył naukę w czasie
trwania kadencji zebranie przedstawicieli samorządów klasowych podejmuje
uchwałę o wyłonieniu ze swojego składu tymczasowego zarządu, który sprawuje
swoją funkcję do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.
5) Jeżeli członek zarządu SU uzyskał ocenę ze sprawowania nieodpowiednią lub
niższą , zastosowano wobec niego karę regulaminową upomnienia pisemnego
bądź surowszą , opiekun SU odwołuje takiego członka zarządu po zasięgnięciu
opinii zebrania przedstawicieli samorządów klasowych. W miejsce odwołanego
członka SU powołuje się kolejnego ucznia, który uzyskał kolejną największą liczbę
głosów podczas procedury wyborczej.
6) Jeżeli nie ma możliwości powołania do zarządu SU ucznia uczestniczącego w
ostatniej procedurze wyborczej, zebranie przedstawicieli samorządów klasowych
powołuje ze swojego składu nowego członka zarządu, który sprawuje swoją
funkcję do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
7) Procedurę opisaną w §18 ust.5 i 6 stosuje się analogicznie w przypadku rezygnacji
członka zarządu samorządu szkolnego (uczniowskiego).
8) O wszelkich zmianach w zarządzie samorządu szkolnego (uczniowskiego) opiekun
SU niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły.
9) Zmiany w zarządzie samorządu szkolnego (uczniowskiego) odnotowuje się
również w dokumentacji dotyczącej SU LI LO.
10) Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną i
Dyrektora szkoły i SU.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn.14.09.2016,
samorząd uczniowski w dn. 27.09.2016
i w referendum ogólnoszkolnym zakończonym 10.10.2016.

