Regulamin Samorządu Szkolnego
Samorząd

uczniowski

działa

na

terenie

Liceum

Ogólnokształcącego

w Nowej Rudzie, tworzą go wszyscy uczniowie szkoły, a organy Samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Celem działalności Samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego
kierowania swoim postępowaniem, identyfikowanie się z celami i zadaniami
społeczności szkolnej, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy.
Wyrabianie umiejętności zespołowego działania, rozwiązywania problemów
uczniowskich, podejmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie dobrego imienia
szkoły, kultywowania i wzbogacania jej tradycji.

Zadania Samorządu:
Samorząd Uczniowski jest społecznym organem szkoły.
Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i
opinie

we

wszystkich

sprawach,

w

szczególności

dotyczących

realizacji

podstawowych praw uczniów takich jak:
• prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
• prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
• prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowania właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań,
• prawo redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej,
• prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem.

Struktura Samorządu Szkolnego:
1) Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie klasy.
2) Najwyższą władzą Samorządu jest ogólne zebranie członków.
3) Władzą wykonawczą są rady samorządów:
a) szkolnego - w skład wchodzi 6 osób (przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz 2 osoby w zarządzie)
b) klasowego - w skład wchodzą 3 osoby (przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i skarbnik).
Przewodniczący Samorządu Szkolnego reprezentuje społeczność szkolną na forum
szkoły i środowiska lokalnego, podejmuje inicjatywy w sprawach uczniowskich,
organizuje zajęcia i spotkania pozalekcyjne, podejmuje mediacje, uczestniczy
w rozwiązywaniu sporów i konfliktów, podejmuje wnioski wobec innych organów
szkoły, umożliwia realizację inicjatyw uczniowskich, przedstawia na forum Rady
Pedagogicznej plan pracy Samorządu i sprawozdania z jego realizacji.
Wiceprzewodniczący podejmuje wespół z Przewodniczącym ustalone do realizacji
zadania wynikające z planu pracy Samorządu, pełni on funkcję Przewodniczącego
podczas jego nieobecności.
Skarbnik prowadzi budżet Samorządu, sprawuje kontrolę nad rozdysponowaniem
środków finansowych potrzebnych na działalność, prowadzi dokumentację i
rozliczenia wpływów i wydatków.
Sekretarz prowadzi rejestr bieżącej działalności Samorządu, jego korespondencję i
archiwum.
4) Wybory do rad samorządów odbywają się według ordynacji ustanowionej przez
ogólne zebranie członków samorządu.
5) Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu
szkolnego - nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek samorządu
szkolnego.
6) Kadencja rad samorządów trwa przez 1 rok.

Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu szkolnego:
• Po upływie kadencji (1 - ego roku),
• Jeżeli w czasie kadencji otrzyma naganę dyrektora szkoły, ocenę nieodpowiednią
z zachowania, na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu samorządu.

Prawa i Obowiązki Samorządu Szkolnego i Klasowego:
1. Samorząd Szkolny współpracuje z wychowawcami klas i władzami szkoły,
konsultują z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2. Samorząd Szkolny informuje ogół uczniów o swej działalności i składa im
sprawozdania. Przekazywanie informacji odbywa się poprzez:
• Spotkania rady samorządu szkolnego z przedstawicielami rad klasowych,
• Apele szkolne,
• Wywieszanie informacji w gablotach szkolnych.
3. Zebrania i narady rad samorządów odbywają się na przerwach śródlekcyjnych
lub w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
4. Rady samorządów mogą dokonywać wymiany doświadczeń oraz podejmować
wspólne przedsięwzięcia z radami samorządów innych szkół.
5. Rada Samorządu Szkolnego może powoływać różne sekcje organizacyjne, które
mogą mieć charakter stały lub doraźny.
Przy powoływaniu sekcji rada musi dokładnie określić:
• nazwę sekcji i jej zadania.
• czas jej funkcjonowania.
• skład osobowy.

Fundusze Samorządu:
Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego
działalności. Ich dysponentem są Rady Samorządu, każda w swoim zakresie w
porozumieniu ze swoim opiekunem.

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Szkolnego:
1. Wybory do rady samorządu szkolnego odbywają się raz w roku szkolnym w I
semestrze.
2. Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie
przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą .
3. W ciągu dwóch pierwszych tygodni, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być
zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu.
4. Kandydatami mogą być uczniowie z pierwszych i drugich klas.
5. Zgłaszać kandydatów mogą (po wyrażeniu ich zgody):
• Samorządu klasowe (samorządy klasowe wybierają kandydatów na zebraniu
w głosowaniu tajnym lub jawnym) w liczbie 1-2;
• Organizacje szkolne i koła zainteresowań w liczbie - 1.
6. Kandydat do samorządu szkolnego musi mieć dobre lub bardzo dobre wyniki
w nauce, bardzo dobre lub wzorowe zachowanie a także wysoką frekwencje.
7. Komisja wyborcza przygotowuje kartki wyborcze. Na kartce znajduje się spis
kandydatów w porządku alfabetycznym, klasa oraz miejsce do postawienia znaku
"x".
8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku "X" przy nazwisku wybranej
osoby.
9. Głos jest ważny jeżeli na karcie do głosowania są maksymalnie 2 znaki "x" przy
kandydaturach.
10. Wybrana Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych w ciągu trzech
dni.
11. Komisja wyborcza powołuje komisję skrutacyjną w liczbie 3, która ustala wyniki
wyborów.
12. Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach, w
gablotach szkolnych.
13. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie

pozwala to na ustalenie składu osobowego samorządu, należy przeprowadzić
dodatkowe wybory (spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów).
14. Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż 50% społeczności uczniowskiej,
wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.
15. Wybory do rady samorządu szkolnego mogą odbywać się podczas zajęć
dydaktycznych.

Ordynacja wyborca do Rady Samorządu Klasowego:

1. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku.
2. Odbywają się na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
3. Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca klasy.
4. Osoby proponowane na członków rady samorządu muszą wyrazić zgodę na
kandydowanie.
5. Kandydatów w liczbie nie mniej niż 3 wypisuje się na tablicy (liczba kandydatów
nie powinna przekraczać 10 osób).
6. Uczniowie głosują poprzez wypisanie na kartce 3 wybrane nazwiska.
7. Członkami rady samorządu klasowego zostają osoby z największą ilością głosów.
8. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów i nie pozwala
to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory
(spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów)

