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Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach.
W niniejszym regulaminie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
jest dalej zwane Szkołą.
Regulamin został zatwierdzony w głosowaniu dn....................................

Wstęp
§1.
W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, lub Samorządem Szkolnym.
Członkami Samorządu są wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd działa w oparciu o Statut
Szkoły i inne przepisy prawa. Uczniowie poszczególnych oddziałów tworzą Samorządy
Klasowe, które stanowią części Samorządu Szkolnego. Samorząd jest pełnoprawnym organem
Szkoły.
§2.
Organy Samorządu są jedynymi oficjalnymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.

Cele działania Samorządu
§3.
1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest aktywny udział uczniów w życiu Szkoły,
wychowanie do demokracji, wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia
odpowiedzialności za nie, oraz kształcenie umiejętności działania zespołowego.

-22. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły – jeżeli została utworzona, Radzie
Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich
sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich
jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
7) prawo wyrażania opinii w przypadkach skreśleń z listy uczniów oraz – na wniosek
dyrektora szkoły – przy ustalaniu oceny pracy nauczycieli.
Powyższe prawa uczniów są zapisane w Ustawie o systemie oświaty, a uszczegółowione
w obowiązującym Regulaminie Szkolnym.
§ 4.
Samorząd, w swojej statutowej działalności może korzystać z funduszy przyznawanych przez
Radę Rodziców.

Organizacja Samorządu
§ 5.
1. Najwyższą władzą Samorządu Szkolnego jest ogólne zebranie uczniów, a Samorządu
Klasowego - zebranie uczniów oddziału (klasy). Zebrania te mogą podejmować ważne uchwały
zwykłą większością głosów, w obecności połowy uczniów.
2. Ogólne zebranie uczniów może być zwołane tylko w najważniejszych sprawach, na wniosek 2/3
Rad Klasowych.
3. Organem reprezentującym ogół uczniów w bieżącej pracy Samorządu jest Zebranie Rad
Klasowych Samorządu.
§ 6.
Reprezentantem Samorządu jest Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego, a reprezentantem
uczniów oddziału jest Rada Klasowa Samorządu.
§ 7.
Rada Szkolna Samorządu podejmuje działania na podstawie uchwał ogólnego zebrania uczniów
lub na podstawie uchwał Zebrania Rad Klasowych. Zebranie Rad Klasowych podejmuje
decyzje zwykłą większością głosów w obecności po dwóch przedstawicieli Samorządów
Klasowych wszystkich oddziałów, które mogły wziąć udział w zebraniu - nie mniej niż 2/3
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§ 8.
W skład Rady Szkolnej Samorządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i
skarbnik.
§ 9.
Organem kontrolnym Samorządu jest Komisja Kontrolna, którą tworzą uczniowie - członkowie
Rady Szkoły – jeżeli została utworzona. W przypadku braku w Szkole Rady Szkoły, komisję
kontrolną wybierają uczniowie na Zebraniu Rad Klasowych. Komisja Kontrolna ocenia
na początku roku szkolnego merytoryczną i finansową działalność Rady Szkolnej Samorządu
w upływającej kadencji i składa sprawozdanie na pierwszym w roku szkolnym Zebraniu Rad
Klasowych. W razie potrzeby Komisja przeprowadza kontrolę w innym terminie, na wniosek
Zebrania Rad Klasowych.
§ 10.
Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa jeden rok. Samorząd może odwołać jednego
lub więcej członków Rady Szkolnej lub Rady Klasowej, jeżeli z przyczyn losowych lub innych
nie pełnią oni swoich statutowych obowiązków.
§ 11.
Rada Szkolna Samorządu może powołać Sąd Koleżeński dla rozwiązywania konfliktów
pomiędzy uczniami.

Wybory organów Samorządu
§ 12.
Wybory Rad Klasowych i ich przedstawicieli na Zebrania Rad Klasowych odbywają się
na zebraniach uczniów poszczególnych oddziałów, w pierwszych dwóch tygodniach roku
szkolnego, na zasadach określonych przez zebranie.
§ 13.
1. Członkowie Rady Szkolnej Samorządu są wyłaniani przez uczniów Szkoły w tajnych wyborach
powszechnych.
2. Wybory przeprowadza w ostatnim tygodniu września Komisja Wyborcza powołana przez
Zebranie Rad Klasowych spośród ich przedstawicieli nie kandydujących do Rady Szkolnej.
3. Kandydatów do Rady Szkolnej zgłaszają na piśmie, za ich zgodą, Rady Klasowe.
4. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 3/4 uczniów.
5. Każdy uczeń może oddać głos na dwóch kandydatów. Za ważny uważa się głos na jednego
lub dwóch kandydatów.
6. Przebieg wyborów nadzoruje Komisja Kontrolna Samorządu. Komisja przyjmuje i rozpatruje
ewentualne protesty wyborcze w czasie jednego tygodnia, po czym stwierdza ważność
wyborów lub występuje z wnioskiem o ich powtórzenie.
7. Dokładny termin i techniczną stronę wyborów Rada Szkolna Samorządu uzgadnia z opiekunem
Samorządu.

-48. W dniu ogłoszenia ważności wyborów kończy pracę dotychczasowa Rada Szkolna Samorządu
i konstytuuje się nowa. Przewodniczącym Rady zostaje kandydat, który otrzymał największą
liczbę głosów.
§ 14.
Wybór nauczyciela - opiekuna Samorządu przeprowadza Zebranie Rad Klasowych,
bezpośrednio po wyborach Rady Szkolnej. Wybrany nauczyciel musi wyrazić zgodę
na przyjęcie tej funkcji.

Zadania Rady Szkolnej Samorządu
§ 15.
1. Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego sporządza, w ciągu dwóch tygodni
od ukonstytuowania się, plan pracy na rok szkolny i, po zatwierdzeniu przez Zebranie Rad
Klasowych, przedstawia go do wiadomości Radzie Pedagogicznej.
2. Rada Szkolna zwołuje Zebrania Rad Klasowych w zależności od potrzeb, nie rzadziej,
niż co dwa miesiące. Zebrania organizują bieżąca pracę Samorządu i realizują statutowe
działania.
3. Zebrania i inne działania Rad Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,
lub - za zgodą wychowawców klas - w czasie lekcji wychowawczych. W wyjątkowo ważnych
i pilnych sprawach, zebrania mogą się odbywać w czasie lekcji - za zgodą dyrektora Szkoły
i poszczególnych nauczycieli prowadzących lekcje.
4. Rada Szkolna Samorządu może powoływać komisje i zespoły do realizacji poszczególnych
zadań.
5. Rada Szkolna Samorządu organizuje działalność Samorządu na terenie Szkoły, koordynuje
działania Rad Klasowych oraz reprezentuje uczniów Szkoły wobec innych organów Szkoły i na
zewnątrz. Rada informuje na bieżąco uczniów o swoich działaniach poprzez zebrania, gazetkę
itp.
6. Rada Szkolna informuje o działaniach Samorządu dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.
7. Rada Szkolna i Komisja Kontrolna dokumentują swoją pracę oraz protokoły lub sprawozdania z
Zebrań Rad Klasowych w Księdze Samorządu Uczniowskiego, która jest corocznie
przekazywana nowo wybranej Radzie.
§ 16.
Przewidziane przez przepisy opinie Samorządu, rada Szkolna sporządza na piśmie na podstawie
uchwały Zebrania Rad Klasowych.
§ 17.
Rada Szkolna Samorządu może korzystać w realizacji statutowych działań z funduszy
przyznanych przez Radę Rodziców lub Radę Szkoły. Wykorzystanie Tych funduszy musi być
udokumentowane i podlega kontroli w sposób wymagany przez organ przyznający je.
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§ 18.
Wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego muszą być zgodne z przepisami prawa,
w szczególności ze Statutem Szkoły i Regulaminem Szkolnym. Dyrektor Szkoły wstrzymuje
wykonanie uchwał Samorządu niezgodnych z przepisami. W sprawach spornych Samorząd
występuje o opinię i rozstrzygnięcie do Rady Pedagogicznej.

