Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Podstawy prawne:
Art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
1082)

Rozdział I:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

uczniowie

I

Liceum

Ogólnokształcącego

§2
Samorząd Uczniowski, działający w z I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Garwolinie zwany dalej SU, działa na podstawie Art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Statutu I Liceum
Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.
oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II:
CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§3
1. Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należą:
a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków,
opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów,
d) realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
e) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
f) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
g) reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i innymi organami.

Rozdział III:
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§4
1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
2. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu)
obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
§5
Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji

Rozdział IV:
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I ICH KOMPETENCJE
§1
1. Do wybieralnych organów SU należą:
a) Rada Samorządów Klasowych.
b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
§2
1. Władzami Samorządu Uczniowskiego są:
a) na szczeblu klas - Rada Samorządów Klasowych - Zebranie ogólne Przedstawicieli
Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole.
b) na szczeblu szkoły – Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
§3
1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a) identyfikują potrzeby uczniów,
b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
c) informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas
w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
§4
1. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§5
1. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz
Statutem Szkoły
e) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego
SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod
obrady.
f) Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego
Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów
Klasowych przynajmniej raz na kwartał.
§6
1. Do kompetencji Zarządu SU należy:
a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b) opracowanie rocznego planu działania SU,
c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii,
sugestii członków SU,
e) zbieranie i archiwizowanie [w zeszycie i segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.
§7
1. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
f) obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na
żądanie co najmniej połowy członków Zarządu Prezydium SU lub Opiekuna SU
przynajmniej raz w miesiącu.
§8
1. Zarząd składa się z następujących funkcji:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik,
d) sekretarz,
e) członkowie zarządu.

§9
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły
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 uczniów;
d) prawo redagowania i wydawania gazety, prowadzenia kroniki lub radiowęzła;
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.
2. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
a) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
b) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków
o przyznanie uczniom stypendium.
3. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:
a) wyrażenie opinii w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego
oddziału, przedmiotów rozszerzonych ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym,
b) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
c) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,
d) wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
e) opiniowanie wniosku Dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów,
f) opiniowanie proponowanych przez Dyrektora dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
g) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju,
h) wyrażenie opinii w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
i) wyrażenie opinii w sprawie wzoru jednolitego stroju.
§ 10
1. Wszystkie decyzje Zarządu i Samorządów Klasowych podejmuje się większością głosów w
obecności co najmniej połowy ich składu.
2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
§ 11
Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły
gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

ROZDZIAŁ V:
KADENCJA I WYBORY
§1
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury
przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób
ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.
§2
1. Wybory przeprowadzone są w szkole na początku każdego roku szkolnego
2. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie
w czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut po zakończeniu
ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.
3. W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły z powodu COVID-19 dopuszcza się
przedłużenie kadencji przewodniczącego Zarządu nie dłużej niż do 3 lat.
§3
Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:
1. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę
uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis
2. Członkowie Zarządu SU wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli
klas na zebraniach klasowych.
3. Przewodniczący Zarządu SU wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym,
równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów, w przypadku zgłoszenia
tylko jednego kandydata, decyzje o jego wyborze podejmują samorządy klasowe
w wyniku jawnego głosowania.
4. Kandydatem na Przewodniczącego może być uczeń, który ma średnią ocen powyżej 4.0 oraz
wysoką frekwencję.
5. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna
Samorządu.
6. Wybory do władz Samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby
wyborcze poszczególnych kandydatów.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
8. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do
dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.
9. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 3 lata – uwzględniając, że uczeń klasy czwartej nie
może być przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
10. Przewodniczący i inny członek Zarządu może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
11. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego
obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Samorządu.
12. Członka Zarządu można odwołać przed upływem kadencji, jeżeli narusza regulamin
Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu.

13. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów.
14. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na
ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
15. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
16. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu.
§4

Regulamin został
i powszechnym.
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