REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły
w Ząbkowicach Śląskich

§1
I.

Cele Samorządu Uczniowskiego:
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Organizowanie działalności kulturalnej, wolontariackiej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z zatwierdzonym planem na dany rok szkolny w porozumieniu z Radą
pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej
społeczności szkolnej.
4. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej
atmosfery w szkole.
5. Tworzenie warunków samorządności oraz współodpowiedzialności za funkcjonowanie
szkoły.

II.

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
1. Przedstawienie Radzie pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich
sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
2. Prawo do zgłaszania propozycji do Planu pracy szkoły, Planu wychowawczego szkoły
i Statutu szkoły.
3. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
4. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
5. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
6. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).

III. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań
naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku
i rozrywki.
3. Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
4. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu (we współpracy z Dyrektorem szkoły).
5. Koordynowanie działań wolontariackich zgłoszonych przez zespoły uczniowskie
poszczególnych klas (zasady organizacji i realizacji działań wolontariatu określa odrębny
regulamin).
6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.
9. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach.
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10. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie pedagogicznej sprawozdań z działalności SU, dwa
razy w roku szkolnym.
IV. Organy Samorządu Uczniowskiego:
1. W skład szkolnego Samorządu uczniowskiego wchodzą przedstawiciele wszystkich klas.
2. W skład Zarządu Samorządu uczniowskiego wchodzą:
a. przewodniczący,
b. zastępca,
c. skarbnik,
d. sekretarz
wybierani spośród kandydatów z klas pierwszych i drugich.
3. Szkolny Rzecznik praw ucznia.
V.

Zasady wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia:
1. Samorząd uczniowski i Rzecznik praw ucznia są wybierani w wyborach powszechnych
w pierwszym miesiącu II semestru danego roku szkolnego przez społeczność uczniowską
zwykłą większością głosów.
2. Kandydować w wyborach mogą uczniowie, którzy: mają przynajmniej ,,dobre’’
zachowanie, nie posiadają ocen niedostatecznych na semestr, dodatkowo osoby
te nie powinny posiadać więcej jak 10 godzin nieusprawiedliwionych. Kandydaci muszą
uzyskać poparcie co najmniej 15 uczniów.
3. Kadencja Zarządu Samorządu uczniowskiego i Rzecznika praw ucznia trwa 1 rok.
Członkowie Zarządu i Rzecznik praw ucznia mogą być wybrani ponownie na drugą
kadencję.

VI. Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd uczniowski realizuje plan działań ustalony na bieżący rok pracy.
2. W ciągu roku Samorząd uczniowski ma obowiązek zwołać przynajmniej 2 spotkania.
3. W spotkaniach uczestniczą trójki klasowe oraz Zarząd Samorządu.
4. Podczas spotkania poruszane są propozycje działań w ciągu roku oraz wszystkie sprawy
kierowane ze strony uczniów. Propozycje te Samorząd przedstawia Dyrekcji szkoły.
5. Wyniki rozmów Samorząd przekazuje społeczności uczniowskiej.
6. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.
7. Kadencja Zarządu Samorządu uczniowskiego trwa rok.
8. W przypadku rażących zaniedbań – na wniosek Dyrektora szkoły lub opiekuna Samorządu
uczniowskiego – Zarząd SU lub jego członkowie mogą zostać odwołani na drodze
referendum.
9. Dokumentację Samorządu tworzą:
a. plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny,
b. sprawozdania,
c. protokoły i uchwały sporządzane przez przewodniczącego.
Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora szkoły.
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VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Do obowiązków Opiekuna SU należy:
1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i Dyrektora szkoły.
2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania funduszami.
3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
Kadencja Opiekuna trwa jeden rok (z możliwością przedłużenia do dwóch lat).
Wyboru Opiekuna dokonuje SU w czasie do miesiąca po wyborach SU.
§2
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi odrębny dokument.
§3
VIII. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
Zasady wyboru, zadania i uprawnienia Szkolnego Rzecznika praw ucznia oraz jego opiekuna
zawiera Regulamin Szkolnego Rzecznika praw ucznia stanowiący odrębny dokument.

Samorząd szkolny

Dyrektor szkoły

………………………………….

………………………………….
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