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Rozdzial

I

KOITPETETICTE SAD,TORZADU UCZNTOWSKTEGO

Art, 1.
Samorz4d Uczniowski dziala na podstawie Art. 85.1 Ustawy o systemie oSwiaty z dnta 14
grudnia 2016 roku oraz Statutu I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. Stefana Zeromskiego i
niniej szego Regulaminu.

Art.2.
Samorz4d Uczniowski (SU) tworz4 uczniowie I Liceum Og6lnoksztalcQcego. Samorzqd jest
jedynym reprezentantem ogolu uczni6w I Liceum Og6lnoksztalc4cego. Z chwilq ukoriczenia
przezuczria szkoly wchodz4cej w sklad I Liceum Og6lnoksztalcgcego automatycznie przestaje
on byd czlonkiem Samorz4du oraz jego wladz.

Art

3.

Rada SU jest cialem przedstawicielskim spolecznoSci uczniowskiej powolanym
wsp6ldzialania z Dyrektorem I Liceum Og6lnoksztalc4cego, Rad4 Pedagogiczn4

w

i

celu
Rad4

Rodzic6w.

Art

4.

Zarz4d i Rada SU reprezentuj4 interesy wszystkich ucani6w. Zasady pracy SU ustala niniejszy
regulamin uchwalony przez RadE SU.

Art.5.

i

opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi I
I Liceum Og6lnoksztalc4cego, a w
szczeg6lnoSci w sprawach dotycz4cych realizacji podstawolvych praw uczni6w, takich jak:
Samorz4d Uczniowski przedstawia wnioski

Liceum Og6lnoksztalc4cego we wszystkich sprawach

1.

2.
3.

prawo da zapoznaita sig zprogramem nauczatia i wychowania, jego tre$ci4, celami i
stawianymi wymaganiami',
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postgp6w w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji |ycia szkolnego, umo2liwiaj4cego zachowanie wlaSciwych
proporcji migdzy wysilkiem szkolnym, a moZliwofui4 zaspokajania wlasnych
zainteresowari;

4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5. prawo organizowania dzialalnoSci kulturalnej, oSwiatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie

6.

z

wlasnymi potrzebami

i

mo2liwo5ciami organizacyjnymi

Og6lnoksztalc4cego w porozumieniu z jej Dyrektorem;
prawo wyboru nauczyciela pelni4cego rolg opiekuna Samorz4du.
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Liceum

Rozdzial II
oRGAI{Y SAMORZADU UCZNTOWSKTEGO
Aft.6.
Organami Samorzqdu Uczniowskiego sq:

1. Samorzqd

Klasowy w skladzie: Przewodnicz4cy Klasy, Zastgpca Przewodniczqcego i

Skarbnik.

2. Rada Samorz4du Uczniowskiego, kt6rq tworz4wszyscy Przewodniczqcy Klas.
3. Zaru4d Samorzqdu Uczniowskiego w skladzie:
a. Przewodnicz1cy I Liceum Og6lnoksztalcqcego, kt6ry kieruje prac4 Zarz4da i
SU,
b. ZastgpcaPrzewodnicz4cego
Skarbnik
d. Sekretaxz
e. Czlonkowie
Dla rcalizacji swoich zadart Zwz4d SU moZe powolywad sekcje stale

Rady

c.
4.

lub

doraZne.

Podczas powolywania sekcji Zaruyd okreSla jej nazwg, zakres dzialalno5ci i
kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczqcego odpowiedzialnego za jej prace onrz
sklad osobowy. Czlonkiem sekcji moze zostai kazdy uczeh I Liceum
Og6lnoksztalcqcego im. Stefana Zeromskiego w Opocznie.

Att.7.
Kompetencje organ6w Samorz4du Uczniowskiego

1.

Samorz4du Klasowego:

a

reprezentuje klasg nazev,nqtrz, wsp6lpracuj1c zZarz4dem SU,
organizuje zycie klasy,
wrazzwychowawc1rcmiryuj e wewngtrzne problemy klasy,
d. organizuje pomoc kole2erisk4 przy udziale wychowawcy.
Rady Samorz4daUczniowskiego:
a. uchwala Regulamin SU,
b. podejmuje uchwaly w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
c. podejmuje uchwaly w ramach kompetencji SU,
d. ustala izatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
e. opiniuje wyb6r opiekuna SU.
Zarzqdu Samorz4du Uczniowskiego:
a. kieruje prac4 Samorz4du Uczniowskiego
b. wykonuje uchwaly Rady SU
c. dokonuje wyboru opiekuna SU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie SU
d. czuwa nad terminow4 realizacj4 planu pracy
e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu uroczysto6ci szkolnych,
rozwiqzuje sprawy sporne dotycz4ce uczni6w, wystgpuje z wnioskami do Dyrektora
Szkoly, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzic6w w ramach swoich kompetencji,

b.

c.
2.

3.

:

f.
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Bozdzial

III

TRYB WYBORU ORGANOW SAMORZADU UCZNTOWSKTEGO
Att

8.

Samorz4d Klasowy wybierany jestprzezuczni6w klasy zwykl4 wigkszo$ci4 glos6w w obecno$ci

co najmniej 213 starruklasy.

Art

9.

Be4roSrednio po wyborach Samorz4d Klasowy wybiera spo$r6d siebie przewodniczEcego,
zastqpcg przewodnicz4cego i sekretarza.

Art. 10.
Przewodni czqcy poszczeg6lnych klas tvtorz4Radg Samo rzqduUcaniowskiego.

Art

ll.

Kandydat6w do Zuz4duSU z$aszaj4 Samorz4dy Klasowe.

Art. 12.
Kandydaci do Zaru1du SU musz4 spelniai nastgpuj4ce warunki:

a. uzvskiwai dobre wvniki nauczania
b: po'siffiA;o n;j,n"i6j6brq o-cen[Tachowania.
Art 13.
Tryb wyboru Zarz4du SU:

a.

w wyborach bior4 udzial wszyscy uczniowie klas

powszechnym,

I-I[

w glosowaniu r6wnym, tajnym i

.

b.

czlonkami Zarzqdu zostaj4 kandydaci, ktbrry uzyskali najwigksz4liezbq glos6w,

c.

w celu przeprowadzenia wybor6w Rada SU powotuje 4 osobow4 komisjg wyborcz4 w
sklad kt6rej nie mog4 wchodzi6 osoby kandyduj4ce,

d.
e.

nad przebiegiem wybor6w czuwa opiekun SU

f.
.

wybory do Zaruqdtr SU skladaj q sig z dw6ch czg5ci:
do dnia 16 maja kazdy oddzial dokona wyboru maksymalnie 2 kandydat6w do Zarz4du
SU
do dnia 18 maja Przewodniczqcy Klas zglaszaiq na piSmie opiekunowi SU wybranych
ich kr6tk4 charakterystyk4, kandydatury opiniuje
kandydat6w do Zarzqdu
wychowawca klasy

.

kadencja wszystkich organ6w SU trwa

I rok

z

g. od dnia 2l

mala trwa kampania wyborcza kandydat6w do Zarzqdu, kt6ra nie moZe
pracy
zakllcat,
I Liceum Og6lnoksztalcqcego im. Stefana Zeromskiego w Opocznie

h.

wybory Zaru4du SU powinny zakofrczyf sig do 2A czenvcaka2dego roku szkolnego

4

i.

nowy Zarqd w ci4gu 3 dni od dnia wybordw powinien sig ukonstytuowai

Przewodnicr4cpZarz1dra, SU zostaje osoba, kl6ra uzyskala najwigksz4liczbg glos6w w
wyborach. Pozostale funkcje w Zarzqdzie SU obejmuj4 uczniowie z kolejn4 uzyskan4
liczbq glos6w, po wyraZeniu zgody.

Art.14.
Przedstawicieli uczni6w do Rady Szkoly (eSli zostanie utworzona) wybiera sig w trybie
przewidzianym w Statucie I Liceum Og6lnoksztalcqcego. Kandydaci powinni spelniad warunki,
podane

wArt.

12 niniejszego Regulaminu.

Rozdzial IV
TRYB WYBORU OPTEKUNA SAMOR;ZADU UCZNTOWSKTEGO
Art.15.
rok. Opiekun jest doradc4 sluz4cym swoj4 pomocq i

Kadencja Opiekuna SU trwa 1
do5wiadczeniem w pracy Samorz4du. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach
pracy Samorz4du.

Aft.16.
Wyboru Opiekuna SU

z

ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarz4d SU

w

czerwcu.

Kandydaturg opiniuje Rada SU.

Art. 17.
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrazenie przez niego zgody w formie
pisemnej w ksiEdze protokol6w Zarz1duSU.

Rozdzial V

TRYB

I ZASADY WYDAWANIA OPINII PruZEZ SU
Art. 18.

Zarzyd SU przedstawia wymagan4 opiniE w terminie 14 dni od daty wplynigcia wniosku.

Art. 19.

W przypadku braku wyczerpuj4cych informacji wSr6d czlonk6w

Zarz4du SU na temat

opiniowanych spraw - Przewodnicz4cy SU powinien uzyska6 dodatkowe informacje od Rady SU
lub zapomoc4 ankiet przeprowadzanych w oddzialach klasowych.

Art. 20,
Powy2sze opinie wpisuje sig do ksiggi protokol6w SU.

Art,21.
Przewodniczqcy SU przedstawia organowi, kt6ry wyst4pil o opinig
Przewodnicz4cego Szkoly i opiekuna SU.
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jej odpis, podpisany przez

Rozdzial VI
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAT.
Art. 22,
Uchwaty podejmuje Rada SU zryklq wigkszoSci4 glos6w przy obecnoSci co najmniel 213
regulaminowego skladu Rady. Uchwaty w sprawach osobowych podejmowane s4 w formie
tajnej.

Art, Xl.
Listg uczestnik6w zebrania Rady oraz jego prawomocno$d ustala ka2dorazowo Przewodnicz4cy
Szkoty lub Sekretarz SU.

Art,24,
Zebranta

i

prawidlowe

uchwaty R.ady oraz Zarzqdu SU s4 protokolowane w ksigdze protokol6w. Za
jej prowadzenie odpowiada Sekretaru Zarz1du, a za realizacjg uchwal

Przewodniczqcy SU.

Art 25.
R.ada SU pmed podjgciem uchwaly dotycz4cej danej sprawy mo2e zobowi4zat Zarzqd do
przeprowadzeria og6lnoszkolnego glosowania nad t4 spraw4.

Rozdzial

VII

TRYB ODWOLYWANTA SrE OD DECYAT RADY SU

at.

26.

Je2eli uchwala SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem

interesem ucznia
opiekunowi SU.

Przewodnicz1cy Szkoty zawiesza jej

I

Liceum Og6lnoksztalc4cego lub
wykonanie i przedstawia sprawg

Att 27.
W przypadku zawieszenia uchwaty, o kt6rej mowa wArt. 27 opiekun SU i Rada SU w terminie I
miesi4ca od dnia zawjeszenia uzgadniaj4 spos6b postgpowania w tej sprawie.

Art 2&

U*oiglffift?t"ap{f;:rtr

Rada su

i opiekun su odwotujE sis do Dvrektora I Liceum
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RozdziaMil
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGUIAMINIE SU
Art, 29.
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mog4 byi skladane do Przewodnicz4cego SU przez
minimum 3 czlonkdw Rady SU.

Art.30.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w glosowaniu jawnym w trybie podejmowania
uchwal.

Rozdzial IX
POSTAilOWIEilIA KOfiCOWE
Alt.31.
Uczniowie wystgpujgcy w obronie praw uczniowskich nie mog4 byd ztego powodu negatywnie
oceniani.
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