REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
II SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TONIEGO HALIKA
W OSTROŁĘCE

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
§2
Samorząd uczniowski, działający w szkole, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy
o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm), Statutu
Szkoły II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce oraz
niniejszego Regulaminu.
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§3
1. Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych
decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawienie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wniosków

i opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,
c. prawo do zapoznania się i wyrażania opinii na temat programów nauczania,
d. prawo do ustalania wspólnie z radą pedagogiczną kryteriów, a także zaznajomienia
się z motywacją oceny z zachowania, prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
e. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i praw dziecka, czuwanie nad ich przestrzeganiem,
f. zwiększanie aktywności uczniowskiej i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

g. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
h. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
i. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców
i innymi organami.
2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinie o pracy nauczyciela.
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Rozdział III:

ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§4

Władzami samorządu uczniowskiego są:
a. na szczeblu klas: samorządy klasowe,
b. na szczeblu szkoły: Rada Uczniów.
§5
1. Potrzeby oraz interesy poszczególnych klas reprezentuje samorząd klasowy.
2. Samorząd klasowy składa się z :
a. przewodniczącego
b. zastępcy przewodniczącego
c. skarbnika
§6
1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
a.
b.
c.
d.

identyfikacja potrzeb uczniów i ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym
reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli
reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych
inspirowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole
e. występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych
f. udział w pracach organizowanych przez Radę Uczniów
g. informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady Uczniów

2. Inne zadania nałożone przez klasę lub Radę Uczniów.
§7
1. W skład zarządu Rady Uczniów wchodzą:
a. przewodniczący
b. zastępca
c. skarbnik
d. kierownicy i członkowie sekcji - jeżeli sekcje zostaną powołane.
2. Rada Uczniów obraduje - minimum raz w miesiącu - na zebraniach zwoływanych przez
przewodniczącego lub opiekuna samorządu.
3. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu tygodnia od dnia wyborów.
§8
1. Do zadań podstawowych Rady Uczniów należy:
a. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego
b. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonywania
c. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego
d. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły
2

e. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego
2. W razie konieczności Rady Uczniów może powołać komisję dyscyplinarno - regulaminową
wyłanianą z członków rady.
§9
1.
2.
3.
4.

W celu usprawnienia swej działalności Rady Uczniów może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.
Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu szkolnej
rady uczniowskiej.
Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwoływani przez kierownika, jeżeli nie
wypełnią swych obowiązków.
Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Rady Uczniów wraz z nauczycielem opiekunem.
§ 10

1. Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu Rady Uczniów,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU,
e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU wskazuje osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU,
f. prowadzi uroczystości szkolne.

Rozdział IV: ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 11
1. Organy wybieralne SU to: Zarząd Rady Uczniów (przewodniczący, zastępca, skarbnik,
członkowie sekcji – jeśli zostaną powołane), Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz
Opiekun SU oraz jego zastępca. Wybory do Rady Uczniów przeprowadza się każdego roku
w październiku. Kadencja trwa jeden rok
2. Wybory są powszechne, tajne, bezpośrednie, większościowe i równe.
3. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Rady Uczniów mają wszyscy uczniowie
szkoły.
4. Wybory do samorządów klasowych przeprowadza się w drugiej połowie września.
5. Czynne i bierne prawo udziału w wyborach do samorządu klasowego mają wszyscy
uczniowie danej klasy.
6. Samorząd klasowy składa się z :
a. przewodniczącego
b. zastępcy przewodniczącego
c. skarbnika
7. Wyboru samorządu klasowego dokonuje się poprzez głosowanie tajne na kandydatów
zgłoszonych podczas zebrania klasowego poprowadzonego przez nauczyciela podczas godziny wychowawczej.
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8. Zwycięzcami w poszczególnych głosowaniach są kandydaci, którzy otrzymają największą
liczbę głosów.
§ 12
1. Wybory do Zarządu SU zarządza przewodniczący Rady Uczniów w porozumieniu z opie-

kunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły.
2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w
każdej klasie.
§13
1. Kandydatów na członków Rady Uczniów mogą zgłaszać wszyscy uczniowie szkoły.
2. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie co najmniej dziesięciu innych uczniów.
4. Kandydaci na członków Rady Uczniów dostarczają przewodniczącemu rady w formie pisemnej swoje programy wyborcze, najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.
5. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
6. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w
kolejności alfabetycznej.
7. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w
określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji,
złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji i wrzucenie
karty do urny wyborczej.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność
w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§14
1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
2. Głosować można na jednego kandydata.
3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności Szkolnej Komisji Wyborczej.
§15
1.
2.
3.
4.
5.

Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
Członków komisji jest tylu ile klas.
Przedstawicieli komisji wyłaniają w tajnym głosowaniu uczniowie poszczególnych klas.
Osobą wybraną zostanie ta, która otrzyma najwięcej głosów.
Z każdej klasy wybiera się tylko jednego przedstawiciela.
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6. Komisja działa pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.
§16
1. W skład Rady Uczniów wejdą kandydaci, który otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
2. O wyborze na daną funkcję decyduje największa liczba głosów uzyskanych w głosowaniu.
3. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu tygodnia od dnia wyborów.
§17
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę
pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU – Rada Uczniów powołuje osoby pełniące ich
obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego SU – na czas określony obowiązki przewodniczącego
pełni wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – na czas określony obowiązki Opiekuna SU pełni drugi opiekun (zastępca) lub przeprowadza się uzupełniające wybory
powszechne.
§ 18
1. Kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego może proponować:
a. Rady Uczniów,
b. rada pedagogiczna
c. przedstawiciele samorządów klasowych.
2. Opiekuna samorządu uczniowskiego i jego zastępcę wybiera wspólnie zgromadzenie samorządów klasowych oraz szkolnej rady uczniowskiej.
3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad Rady
Uczniów i koordynatora jej działalności.
4. Istnieje możliwość modyfikacji ordynacji wyborczej na potrzeby realizacji programów
edukacyjnych prowadzonych przez inne podmioty prawa.
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Rozdział V: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
§ 19
1. SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i innych
osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.
2. Skarbnik gromadzi środki finansowe i corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe
Zarządowi SU.
Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
1. Wszystkie decyzje Rady Uczniów i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów co najmniej połowy ich składu.
2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora
szkoły.
3. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas walnego zebrania SU na wniosek Przewodniczącego SU, opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków SU.

§ 21
Nowelizacja regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.
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