REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
przy Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza
w Ostrowcu Św.

I) Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin Samorządu uczniowskiego opracowano na podstawie:
a) Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 wraz z późniejszymi zmianami.
b) Statutu Szkoły.
2. Regulamin określa:
a) postanowienia ogólne;
b) cele i zadania Samorządu;
c) zasady wybierania i działania organów Samorządu;
d) postanowienia końcowe.

II) Cele i zadania Samorządu.
1.

2.

3.

4.

§2
Samorząd Uczniowski jest organizacją zrzeszającą całą społeczność uczniowską,
który reprezentuje interesy wszystkich uczniów przed Dyrektorem Szkoły, Radą
Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Samorząd Uczniowski zapewnia młodzieży współudział w pracy szkoły, uczy
samodzielności i odpowiedzialności między innymi poprzez:
a) ustalanie obowiązującego trybu życia, norm i zwyczajów oraz uregulowanie
współżycia w klasie;
b) rozwiązywania konfliktów koleżeńskich;
c) inicjowania i podejmowania prac użytecznych dla klas, szkoły i środowiska.
Samorząd Uczniowski ma prawo do:
a) organizacji pomocy koleżeńskiej;
b) korzystania z radiowęzła;
c) wydawania gazetek;
d) spotkań z dyrektorem szkoły po uprzednim uzgodnieniu terminu;
e) organizowania imprez szkolnych po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły;
f) uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
g) wysuwania kandydatury nauczyciela do pełnienia obowiązków opiekuna z
ramienia Rady Pedagogicznej;
h) opiniowania pracy nauczyciela, jeśli wynika to z innych aktów prawnych.
Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy:
a) troska o podnoszenie wyników nauczania;
b) tworzenie atmosfery sprzyjającej rzetelnej pracy i dobremu samopoczuciu każdego
ucznia w szkole;
c) troska o czystość i porządek w szkole;
d) poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych;

e) przekazywanie informacji opiekunowi o negatywnych zjawiskach mających
miejsce na terenie szkoły, np. nietolerancji, nieuczciwości, braku poszanowania
godności osobistej, kradzieży, używaniu narkotyków i innych substancji
odurzających;
f) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

III) Zasady wybierania i działania organów Samorządu.
§3
1. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są demokratyczne, czyli powszechne,
równe, tajne, bezpośrednie.
2. Kalendarz wyborów wyznacza opiekun Samorządu i podaje do wiadomości
wszystkich uczniów szkoły.
3. Do czasu wyborów nowego SU obowiązki wypełnia samorząd dotychczasowy.
4. Prawo wybierania władz SU ma każdy uczeń LO Nr II.
5. Do władz SU mogą kandydować uczniowie klas drugich, którzy na zakończenie klasy
pierwszej otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i wzorową ocenę zachowania.
6. Kandydatów do władz SU zgłaszają samorządy klasowe, kandydatura musi zostać
pisemnie zaopiniowana przez wychowawcę klasy.
7. Kampania wyborcza trwa 3 dni od zamknięcia listy kandydatów i ustaje w przededniu
wyborów.
8. W czasie kampanii wyborczej obowiązują zasady fair play – nie wolno ośmieszać
i krytykować konkurentów, niszczyć plakatów i innych elementów kampanii
wyborczej przygotowanych przez poszczególne sztaby wyborcze.
9. Komisja wyborcza składa się z 5 osób: dyrektora szkoły będącego przewodniczącym
komisji, opiekuna SU oraz trzech przedstawicieli ustępującego samorządu, którzy nie
kandydują do nowego samorządu.
10. Komisja wyborcza pracuje w dniu wyborów w miejscu zwanym lokalem wyborczym,
wyznaczonym przez przewodniczącego komisji.
11. Wyniki wyborów komisja wyborcza ogłasza niezwłocznie po ich podliczeniu.
12. Uczniowie, zwani dalej wyborcami, mogą głosować w czasie przerw w godzinach
700-1300. O godz. 1300 lokal wyborczy zostanie zamknięty, a komisja wyborcza
przystąpi do opracowania wyników wyborów.
13. Każdy wyborca może głosować tylko jeden raz, komisja może mu wydać tylko jedną
kartę do głosowania. Odebranie karty wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem
na liście do głosowania.
14. Wyborca zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej.
15. Wyborca otrzymuje kartę, na której umieszczone są nazwiska wszystkich zgłoszonych
kandydatów. Wyborca głosuje przez umieszczenie oznaczenia na karcie przy
nazwisku kandydata. Wyborca może postawić tylko jedno oznaczenie. Jeżeli na karcie
wyborczej będzie więcej niż jedno oznaczenie, będzie brak jakichkolwiek oznaczeń
lub zostaną umieszczone dopiski – głos uznaje się za nieważny.
16. Karty do głosowania należy wrzucać do specjalnej zamkniętej urny.

17. Przewodniczącym zostaje uczeń, który otrzyma największą liczbę głosów, a jego
zastępcą uczeń, który otrzyma drugą, co do ilości, liczbę głosów. Pozostali kandydaci
wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika.
18. Prace SU odbywają się w 3 sekcjach: kulturalnej, porządkowej i informacyjnej.
19. Kadencja SU trwa jeden rok.
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§4
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na szczeblu klasy jest wychowawca klasy.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na szczeblu szkoły jest członek Rady
Pedagogicznej wybierany na okres 3 lat.
Zadaniem opiekuna jest pośredniczenie między młodzieżą a dyrekcja szkoły, Radą
Pedagogiczną i administracją szkoły.
Opiekun pełni rolę konsultanta i doradcy.

IV) Zasady wybierania i działania organów Samorządu.
§5
1. Na początku każdego roku szkolnego SU opracowuje i zatwierdza na swoim
posiedzeniu roczny plan pracy. Plan pracy zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.
2. Samorząd Uczniowski prowadzi następującą dokumentację:
a) plan pracy i sprawozdania z wykonanych zadań
b) zeszyt rozliczeń finansowych
3. Samorząd Uczniowski może gromadzić fundusze na wspieranie swej działalności
z następujących źródeł:
a) ze składek uczniów
b) z wpłat osób fizycznych, fundacji, itp.
c) z działalności gospodarczej
d) z innych źródeł
§6
1. Prawa do wnioskowania o zmianach w zapisach regulaminu lub jego uzupełnienia
mają:
a) Samorząd Uczniowski
b) opiekun samorządu
c) Dyrektor szkoły
2. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ramowego regulaminu
uchwalonego na posiedzeniu reprezentantów Samorządów Uczniowskich w dniu
18.04.2008 r. i obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.
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