REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
III Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łodzi
Na podstawie Ustawy o systemie oświaty art.55 z dn.7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U
nr 67 poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły ustala się
następujący regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego III Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łodzi.
§1

1.
2.
3.
4.

Organy Samorządu Uczniowskiego
Wszyscy uczniowie szkoły są integralną częścią Samorządu Uczniowskiego i w
równym stopniu są odpowiedzialni za życie szkoły.
Organami Samorządu Uczniowskiego są Zarząd i Rada Uczniowska.
W skład Zarządu wchodzą przewodniczący, jego zastępca i przedstawiciele klas I,II,
III wybrani z Rady Uczniowskiej..
W skład Rady Uczniowskiej wchodzą przewodniczący lub zastępcy
przewodniczących wszystkich samorządów klasowych.
§2
Cele Samorządu
Uczestnictwo uczniów w rozwiązywaniu problemów oraz współpraca uczniów z
nauczycielami i współudział w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów
wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i
grupę.
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§3

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zadania Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Przedstawianie dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek
i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu
uczniów.
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w
środowisku rówieśniczym.
Współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych
uczniów szkoły.
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz promocja szkoły.
Współpraca z samorządami innych szkół (Młodzieżową Radą Miejską) w celu
wymiany doświadczeń, propagowania idei samorządności oraz podejmowania działań
dla potrzeb środowiska lokalnego.
Sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności Samorządu Uczniowskiego
§4

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami.
2. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
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3. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
4. Prawo do zgłoszenia wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego klasy,
w przypadku jego częstej nieobecności na posiedzeniach Rady.
5. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu szkoły i za
zgodą kandydata.
6. Prawo do dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w
posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
7. Prawo do przeprowadzania wśród uczniów badań ankietowych diagnozujących życie
szkoły.
§5
Działalność Rady Uczniowskiej
1.
Rada Uczniowska zbiera się co najmniej dwa razy w roku
2.
Posiedzenia Rady Uczniowskiej zwołuje i organizuje Zarząd z własnej
inicjatywy albo na wniosek połowy samorządów klasowych, opiekuna Samorządu lub
innych niż Samorząd organów szkoły.
3.
Obecność członków Rady Uczniowskiej na posiedzeniach jest obowiązkowa.
4.
Posiedzeniom organów Samorządu przewodniczy Przewodniczący Zarządu,
jego zastępca.
5.
Uchwały Zarządu i Rady Uczniowskiej podejmowane są w obecności 2/3 ich
członków zwykłą większością głosów i w porozumieniu z opiekunem Samorządu.
Uchwały te obowiązują wszystkich uczniów pod warunkiem, że nie naruszają prawa
oraz zasad współżycia społecznego.
6.
Zarząd ma obowiązek podawać treści uchwał organów Samorządu po
konsultacji z dyrektorem do wiadomości uczniów.
§6
Działalność finansowa
1. Fundusze Samorządu muszą być zdeponowane na koncie Rady Rodziców.
2. Bezpośrednią kontrolę nad funduszami Samorządu, zgodnie z uchwałami Zarządu lub
Rady Uczniowskiej, sprawuje opiekun Samorządu oraz dyrektor szkoły.
3. Fundusze Samorządu mogą pochodzić:
a/ ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców;
b/ ze środków przekazywanych przez sponsorów.
§6
Zasady współpracy dyrektora i Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności
w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu
3. Zasięganie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne
stanowisku.
4. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu z celami wychowawczymi szkoły.
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5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia
Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
§7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Udzielanie pomocy w realizacji działań Samorządu Uczniowskiego, w szczególności
wymagających udziału nauczycieli i dyrektora szkoły.
Przekazywanie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i postulatów
Samorządu Uczniowskiego.
Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie
dysponowania jego funduszami.
Informowanie Samorządu o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
uczniowskich.
Zachęcanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielania
mu pomocy w jego działalności.
Pośredniczy w kontaktach z Radą Pedagogiczną
§8

Wybory członków samorządów klasowych
1. Wybory do samorządów klasowych odbywają się każdego roku we wrześniu.
2. Zasady wyboru i
działania samorządów klasowych ustalają uczniowie w
porozumieniu z wychowawcą.
3. Kadencja samorządów klasowych trwa 1 rok szkolny.
§9
Wybory członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego
1. Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się każdego roku
w październiku lub listopadzie. Przewodniczący wybierany jest w przez uczniów w
wyborach tajnych, bezpośrednich, równych i powszechnych.
1,1 wybrany przewodniczący powołuje zastępcę
2. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa rok szkolny i upływa z chwilą
ukonstytuowania się nowego Zarządu.
3. Ustępujący przewodniczący ma prawo ubiegać się o reelekcję.
4. W ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów, Przewodniczący zwołuje
zebranie Rady Uczniowskiej, wskazuje zastępcę. Rada Uczniowska wybiera spośród
siebie członków zarządu – przedstawicieli klas I,II,III.
5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. Może również zostać
odwołany, jeśli taką decyzję podejmie Rada Uczniowska zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
6. W przypadku rezygnacji lub odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu,,
odbywają się wybory uzupełniające.
7. Kandydatów na Przewodniczącego SU mają prawo zgłaszać klasy I i II.
8. Każda klasa ma prawo zgłosić więcej niż jednego kandydata.
9. Uczeń z zachowaniem nagannym lub nieodpowiednim nie może kandydować do
Samorządu Uczniowskiego.
10. Za organizację wyborów i ich prawidłowy przebieg odpowiada ustępujący Zarząd
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(przygotowanie i wydawanie kart wyborczych, powołanie Komisji Wyborczej i
Skrutacyjnej).
11. Kandydatury można zgłaszać najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.
12. Zgłoszenia kandydatów mogą być przekazywane osobiście lub za pośrednictwem
przedstawicieli samorządów klasowych do Przewodniczącego lub Opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
13. Lista kandydatów musi być niezwłocznie udostępniona społeczności szkolnej.
14. Przed wyborami może trwać kampania wyborcza, która powinna rozpocząć się
najwcześniej na miesiąc przed wyborami.
15.
Kampania powinna przebiegać w sposób kulturalny i zgodnie z prawem.
16. W dniu wyborów każdy uczeń otrzymuje kartę wyborczą z listą kandydatów ułożoną
wg porządku alfabetycznego. W głosowaniu tajnym, równym i powszechnym biorą
udział wszyscy uczniowie klas I, II i III.
17. Odebranie karty wyborczej możliwe jest po okazaniu komisji wyborczej dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
18. Głosowanie odbywa się przez zakreślenie numeru, znajdującego się przy nazwisku
kandydata.
19. Wyniki wyborów obliczane są przez Komisję Skrutacyjną składającą się z
przynajmniej czterech członków powołanych przez Zarząd – przedstawicieli klas
I,II,III i w obecności przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
20. Wyniki wyborów ogłaszane są następnego dnia przez przedstawiciela Komisji
Skrutacyjnej.
21. Kandydat, który otrzymał największą ilość głosów, zostaje Przewodniczącym SU. W
przypadku uzyskania równej liczby głosów przez co najmniej dwóch kandydatów,
ustępujący Zarząd ogłasza drugą turę wyborów według tych samych procedur, w
terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
22. W przypadku niemożności przeprowadzenia wyborów z powodu braku kandydatów
lub zgłoszenia się jednego kandydata zadania zarządu SU przejmuje Rada
Uczniowska.
§11

1.

2.
3.
4.

Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a należące do zakresu działania
Samorządu Szkolnego rozstrzygają jego organy na swoich posiedzeniach w trybie
opisanym w §10 pkt. 5. O rozstrzygnięciach tych Zarząd powiadamia dyrektora
szkoły.
Niniejszy regulamin dla swej ważności musi być podany do wiadomości ogółowi
uczniów i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane z zachowaniem zasad
opisanych w §11 pkt 2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Statut
szkoły i obowiązujące przepisy prawa.
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