Regulamin Samorządu Uczniowskiego
XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
w Warszawie
Regulamin określa cele, uprawnienia, organizację samorządu szkolnego, zasady
wybierania i działania organów samorządu szkolnego oraz obowiązki opiekuna
samorządu XII Liceum Ogólnokształcącego.
§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. szkole, dotyczy to XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w
Warszawie,
2. nauczycielu, dotyczy to nauczycieli, wychowawców XII Liceum,
3. uczniu, dotyczy to ucznia XII Liceum.
§2
Postanowienia wstępne:
Samorząd Uczniowski XII LO jest organem wykonawczym i przedstawicielem
wszystkich uczniów, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i
radą rodziców.
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów liceum. Jest organizacją
niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań
politycznych.
§3
1.

Podstawa prawna:
Samorząd Uczniowski XII LO w Warszawie, zwany dalej samorządem, działa w
oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z
1996r. nr 67, poz. 329 z późń. zm.) oraz Statut Szkoły.
§4
Celem Samorządu Szkolnego jest:
uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów
wychowawczych,
1.

2. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i
wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za
jednostkę i grupę,
3. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do
aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,
4. dbanie o dobre imię i honor szkoły, tworzenie i wzbogacanie jej tradycji.
§5
Uprawnienia Samorządu Szkolnego:
Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach liceum, w
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
2. prawo do zgłaszania uwag, wniosków i opinii odnośnie zasad oceniania
wewnątrzszkolnego z przedmiotów i zasad oceniania zachowania,
3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4. prawo do organizacji życia szkolnego z możliwością rozwijania własnych
zainteresowań,
5. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia kroniki,
6. prawo organizowania działalności w zakresie wolontariatu, kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją,
7. prawo wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w
formułowaniu przepisów i regulaminów wewnątrzszkolnych, regulujących życie
społeczności uczniowskiej,
8. prawo udziału w posiedzeniach Rady Rodziców,
9. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i propozycja
zmiany opiekuna samorządu szkolnego w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
1.

§6
Organami Samorządu Uczniowskiego są :
Rada Uczniów (reprezentanci klas: przewodniczący, zastępca i skarbnik),
Prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz, Rada Wolontariatu w przypadku,
gdy Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z
zakresu wolontariatu.

1. Organy Samorządu Uczniowskiego działają w oparciu o roczny plan pracy,
przyjmowany uchwałą Rady Uczniów.
2. W skład Prezydium Samorządu wchodzą Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego, Zastępca Przewodniczącego, Rzecznik Praw Ucznia oraz
Sekretarz (pełniący również rolę Skarbnika).
3. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest walne zebranie trójek
klasowych.
4. Decyzje samorządu uczniowskiego zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Rady Uczniów.
5. Obradami kieruje Przewodniczący Samorządu, a pod jego nieobecność jego
zastępca.
§7
Rada Uczniów:
1. Rada Uczniów podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
2. Rada Uczniów może przygotować projekt lub projekty zmian w regulaminie
Samorządu Uczniowskiego.
3. Głosowanie odbywa się w klasach przez ogół uczniów zwykłą większością
głosów w równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym głosowaniu.
4. Rada Uczniów podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.
5. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego Samorządu, jeżeli
votum nieufności wobec ww. osoby poprze co najmniej 75% członków Rady
Uczniów.
6. Aby głosowanie Rady Uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co
najmniej 50% + 1 wszystkich członków Rady Uczniów.
7. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w
zebraniach i konferencjach Samorządu.
8. W przypadku szczególnego naruszenia godności ucznia XII LO
przewodniczący klas, lub ich reprezentanci, mogą zostać dyscyplinarnie
wykluczeni z Rady Uczniów na czas określony bądź nieokreślony przez
Prezydium Samorządu.
§8
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. kierowanie pracą samorządu,
2. reprezentowanie uczniów XII LO na zewnątrz,
3. współpraca z dyrekcją i nauczycielami,
4. przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,

5. zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
6. dokumentowanie działalności Samorządu.
§9
Utrata mandatu członka samorządu szkolnego następuje:
1.

automatycznie - z chwilą uprawomocnienia się kary szkolnej skreślenia z listy
uczniów albo też jakiejkolwiek innej kary przewidzianej Kodeksem Karnym,
Cywilnym lub Kodeksem Wykroczeń,
2. na umotywowany wniosek Samorządu Uczniowskiego- w przypadku
dłuższego nieuczestniczenia w pracy Samorządu,
3. na wniosek (prośbę) ucznia - w przypadku rezygnacji z pracy w Samorządzie,
4. na pisemny wniosek uczniów - wyborców, którzy wycofują poparcie
uprzednio wybranym członkom Samorządu.
§ 10
Zebrania:
1. Zebrania Rady Uczniów odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż
dwa razy w semestrze.
2. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
3. Przewodniczący Samorządu bądź inny członek Prezydium Samorządu w
uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Rady
Uczniów podczas przerw.
4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego,
Członków Rady Uczniów lub Prezydium Samorządu, w uzasadnionych
przypadkach zwoływać
specjalne zebrania Rady Uczniów lub Prezydium Samorządu w czasie zajęć
lekcyjnych.
5. Zebrania Rady Uczniów są protokołowane, a protokoły z zebrań mogą być
udostępniane Dyrekcji szkoły, Radzie pedagogicznej, Radzie Szkoły.
6. W zebraniach Rady Uczniów może brać udział, po uprzednim powiadomieniu
Przewodniczącego
Samorządu
Uczniowskiego,
Opiekun
Samorządu
Uczniowskiego, Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.
7. Dyrektor szkoły winien być powiadamiany przez Przewodniczącego o
zebraniu Rady Uczniów co najmniej na dwa dni przed jego terminem.
§ 11
Samorząd informuje pozostałych uczniów o swej działalności. Przekazywanie
informacji odbywa się poprzez:

1. spotkania Rady Samorządu z trójkami klasowymi,
2. wywieszanie informacji w gablocie samorządu, umieszczanie na stronie
internetowej oraz wydawanie okolicznościowej gazetki.
§ 12
Ordynacja wyborcza:
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom XII LO i członkom
Rady Pedagogicznej.
2. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i
powszechnym Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zastępcę,
Sekretarza i Rzecznika Praw Ucznia. (Przewodniczącym może zostać uczeń klasy
II).
3. Głosowanie jest dobrowolne.
4. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do dnia 30 września roku
następnego.
5. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun ustępującego Samorządu.
6. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.
7. Komisja Wyborcza powołana jest do pierwszego dnia października każdego
roku i kończy swą działalność z dniem ogłoszenia wyników.
8. W przypadku braku kandydatów do Prezydium Samorządu przedłuża się
kadencję ustępującego Prezydium na kolejny rok.
9. W przypadku, kiedy nie będzie można przedłużyć kadencji Prezydium
(absolwenci) i braku kandydatów na kolejne wybory dopuszcza się wybór
nowego Prezydium z trójek klasowych.
§ 13
Kandydaci do Prezydium SU:
1. Zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji wyborczej do 20 września włącznie.

2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
3. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie.
4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§ 14
Kampania i wybory:
1. Począwszy od 21 września rozpoczyna się kampania przedwyborcza.
2. Na trzy dni przed wyborami nie można prowadzić żadnej kampanii.

3. Kampania musi mieć charakter pozytywny.
4. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:
a. rozdawanie ulotek,
b. wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,
c. wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni,
d. organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw
oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.
§ 15
Wybory:
Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do
głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły, list z nazwiskami uprawnionymi do
głosowania, które będą podzielone na klasy.
2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska
znajduje się symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.
3. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania.
4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
5. Głosowanie odbywa się w godzinach 8.00-13.30
6. W dniu wyborów klasy schodzą w czasie przerw do lokalu wyborczego w celu
oddania głosów.
7. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia
głosów.
8. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
9. Wyborca zakreśla krzyżykiem numer porządkowy stojący przy nazwisku
wybranego przez siebie kandydata.
10. Głos jest nieważny, gdy na karcie zakreślono więcej niż jeden numer, nie
zakreślono żadnego numeru lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami
głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).
11. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu, zawierającego
szczegółowe wyniki wyborów, jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń
Samorządu Uczniowskiego, a oryginał otrzymuje dyrekcja szkoły.
12. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom
zaistnieje trudność w przyznawaniu mandatów, to Rada Uczniów przydziela
mandaty w drodze losowania.
13. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który
otrzyma bezwzględnie największą ilość głosów, który wybiera spośród
pozostałych kandydatów swoich współpracowników.
1.

§ 16
Obowiązki opiekuna samorządu szkolnego:
udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału
nauczycieli i dyrekcji szkoły,
2. zapewnianie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków
organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży,
3. czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w
zakresie dysponowania jego funduszami,
4. informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących
spraw uczniowskich, propozycjach uchwał i działalności samorządu szkolnego,
5. inspirowanie nauczycieli i wychowawców do współpracy z samorządem i
udzielania pomocy w jego działalności,
6. analizowanie wraz z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
pracy samorządu szkolnego.
1.

§ 17
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Samorządu Szkolnego i jego zmiany uchwala ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Przewodniczący samorządu przedstawia regulamin lub zmiany w regulaminie
dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej do akceptacji.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem liceum i innymi
regulaminami wewnętrznymi.
4. Regulamin jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną i udostępniany
wszystkim uczniom liceum.
5. Wnioski dotyczące poprawek i zmian w regulaminie mogą zgłaszać wszyscy
uczniowie członkom władz samorządu.
6. Zmiana (nowelizacja- uchyleniu, zmiana lub uzupełnienie dotychczasowych
przepisów) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalenia.
7. Decyzje o zmianie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zapadają na
ogólnym zebraniu uczniów lub w formie głosowania powszechnego.
Zatwierdzono podczas Rady Pedagogicznej
24 października 2007
Dyrektor

Opiekunowie SU

