Regulamin Samorządu Uczniowskiego X LO w Białymstoku
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU) działa na podstawie art. 85 ustawy Prawo
Oświatowe.
2. SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Rada SU dział jako przedstawiciel społeczności uczniowskiej współpracuje
z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4. Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
5. SU działa na podstawie własnego Regulaminu i rocznego planu pracy.
II ZADANIA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§2
Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji

między

wysiłkiem

szkolnym

a

możliwością

rozwijania

i zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej

zgodnie

z

własnymi

potrzebami

i

możliwościami

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§3
Samorząd Uczniowski ma prawo do:

a. wydawania opinii o skreśleniu ucznia z listy uczniów Liceum przed podjęciem
uchwały przez Radę Pedagogiczną;
b. zgłaszania uczniów do nagród i stypendiów;
c. opiniowania propozycji dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym;
d. wyłonienia ze swojego składu Rady Wolontariatu, która opracowuje sposób
organizacji i realizacji działań wolontariatu na dany rok szkolny we
współpracy z opiekunem SU i opiekunem SK Caritas.
III ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I ICH KOMPETENCJE
§4
1. Organy Samorządu Klasowego:
a. Gospodarz Klasy,
b. Zastępca Gospodarza,
c. Skarbnik.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego
a. Rada Samorządu Uczniowskiego
b. Zarząd Samorządu Uczniowskiego
3. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą wszyscy Gospodarze Klas.
4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a. Opiekun SU,
b. Przewodniczący SU,
c. Zastępca Przewodniczącego,
d. Protokolant.
5. Do roku szkolnego 2018/19 wybieranych jest 2 przewodniczących
reprezentujących gimnazjum i liceum.
6. Kadencje organów SU trwają 1 rok szkolny.
§5
1. Kompetencje Samorządu Klasowego:
a. reprezentowanie klasy na zewnątrz,
b. organizowanie życia klasy,
c. rozwiązywanie wraz z wychowawcą wewnętrznych problemów klasy,
d. organizowanie pomocy koleżeńskiej.

–

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
a. podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
b. podejmowanie uchwał w zakresie kompetencji SU,
c. ustalanie i zatwierdzanie planu pracy,
d. ocena pracy Przewodniczącego SU,
3. Kompetencje Zarządu SU:
a. kierowanie pracą SU,
b. czuwanie nad terminową realizacją planu pracy,
c. pomoc w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
d. rozwiązywanie spraw spornych dotyczących uczniów,
e. występowanie do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców wnioskami w ramach kompetencji SU.
4. Kompetencje Przewodniczącego:
a. reprezentowanie ogółu uczniów w szkole,
b. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
c. zgłaszanie pomysłów i wniosków dotyczących pracy samorządu,
d. organizowanie i zwoływanie spotkań Rady Samorządu.

IV

ZASADY ORDYNACJI WYBORCZEJ ORGANÓW SU
§6

1. Wybory do organów SU muszą się odbyć do końca września każdego roku szkolnego.
2. Samorząd Klasowy jest wybierany zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 uczniów klasy.
3. Opiekun i Przewodniczący SU są wybierani w głosowaniu powszechnym, równym,
bezpośrednim, tajnym i większościowym.
4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Klubu Szkolnego oraz Szkolna Komisja
Wyborcza.
5. Termin i miejsce wyborów wyznacza opiekun Klubu Szkolnego.

§7
1. Szkolną Komisję Wyborczą tworzą chętni bądź wyznaczeni przez Opiekuna Klubu
Szkolnego uczniowie.
2. Szkolna Komisja Wyborcza przygotowuje i dokumentuje przebieg wyborów.
3. W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyborów kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać do
komisji skargi na piśmie dotyczące przebiegu wyborów.
4. Komisja ma obowiązek w ciągu 3 dni rozpatrzyć skargi. W przypadku stwierdzenia
rażących naruszeń procedur, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów,
komisja po konsultacji z Dyrekcją, może uznać wybory za nieważne.
V WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO, OPIEKUNA SU
ORAZ RZECZNIKA PRAW UCZNIA
§8
1. Swoją kandydaturę na Przewodniczącego SU może zgłosić każdy uczeń X LO.
2. Wybory na Przewodniczącego SU są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne
i większościowe.
3. Terminy zgłaszania kandydatur ustala co roku Opiekun Klubu Szkolnego.
4. Kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego trwa przez tydzień i kończy
się 2 dni przed terminem wyborów.
5. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
6. Kandydat,

który

otrzyma

drugi

w

kolejności

wynik,

zostaje

zastępcą

przewodniczącego.
§9
1. Opiekun SU jest wybierany spośród członków Rady Pedagogicznej X LO.
2. Do czasu ogłoszenia wyników wyborów opiekę nad SU sprawuje opiekun Klubu
Szkolnego.
3. Wybory

na

Opiekuna

SU

są

powszechne,

równe,

bezpośrednie,

i większościowe.
4. Kadencja opiekuna trwa 1 rok szkolny.
5. Nauczyciel może pełnić funkcję Opiekuna maksymalnie 2 lata z rzędu.
6. Wybory Opiekuna odbywają się do końca września każdego roku szkolnego.

tajne

§ 10
1. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany spośród członków Rady Pedagogicznej X LO.
2. Wybory

na

Opiekuna

SU

są

powszechne,

równe,

bezpośrednie,

tajne

i większościowe.
3. Kadencja opiekuna trwa 1 rok szkolny.
4. Wybory Opiekuna odbywają się do końca września każdego roku szkolnego.

VI PRACA I DOKUMENTACJA RADY SU
§ 11
1. Spotkania RSU odbywają się raz w tygodniu.
2. W spotkaniach obowiązkowo biorą udział Gospodarze klas, którzy tworzą skład RSU.
3. Skład RSU jest równy liczbie klas w danym roku szkolnym.
4. W przypadku nieobecności w szkole Gospodarza Klasy w spotkaniu klasę
reprezentuje Zastępca Gospodarza, Skarbnik lub inny uczeń oddelegowany przez
klasę bądź wychowawcę.
5. W przypadku 3- krotnej nieobecności przedstawiciela klasy na spotkaniu Rady SU ma
ona prawo wnioskować do wychowawcy klasy o zmianę składu Samorządu
Uczniowskiego.
6. W spotkaniach mogą brać udział inni członkowie Samorządu Klasowego,
zainteresowani uczniowie i nauczyciele.
7. Spotkania są protokołowane przez Sekretarza w Księdze Protokołów.
8. Uchwały RSU są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej ½ składu RSU.
9. Gospodarz każdej klasy dysponuje jednym głosem niezależnie od liczby uczniów z
danej klasy obecnych na spotkaniu.
10. Uchwały są protokołowane w Księdze Protokołów.
11. Za Księgę Protokołów odpowiadają Sekretarz i Opiekun SU.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na początku roku szkolnego Rada SU opracowuje i zatwierdza na swoim posiedzeniu
roczny plan pracy.
2. Niniejszy regulamin został uchwalony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady SU dnia
……………….

