IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego
W Gorzowie Wielkopolskim

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Ustalony w roku szkolnym 2017/2018 na mocy posiedzeń Samorządu Uczniowskiego oraz zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 19/2018-2019 z dnia 2.04.2019 r.
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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.
z 2017 poz. 2198 i 2203) , zwanej dalej „ ustawą o systemie oświaty”, Ustawy o systemie oświaty art. 85
ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949), Statutu
szkoły i niniejszego regulaminu.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.
3. Samorząd tworzą chętni uczniowie szkoły.
4. Dyrektor szkoły oraz opiekun przewodniczącego samorządu może odwołać na wniosek członków
samorządu.
II.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§2

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”
b. Rada wolontariatu, która jest częścią Zarządu
2. Zarząd liczy nieokreśloną liczbę osób.
3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok od października z uwzględnieniem wakacji.
III.

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§3

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 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 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
e. Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
f. Prawo do wnioskowania funduszy na działalność i realizację podjętych działań i celów
2. Ponadto Samorząd Uczniowski:
a. Opiniuje szczegółowe warunki i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz
system nagradzania i karania
b. Może opiniować ocenę pracy nauczyciela
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c. Sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom spełniającym
określone warunki
IV.

WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§4

1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.
2. Wybory Zarządu są powszechne, równe i tajne.
3. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą udział wszyscy uczniowie oraz
nauczyciele szkoły.
4. Wybory przeprowadza: komisja wyborcza powołana przez Samorząd Uczniowski na wspólnym
zebraniu wyborczym. Samorząd ustala również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów
Zarządu i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
5. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu.
6. Kandydatami na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą być wszyscy uczniowie
szkoły.
7. W przypadku przewodniczącego będącego w klasie maturalnej, on sam wybiera następcę, który
przejmie jego obowiązki od maja do września – do momentu przeprowadzenia kolejnych wyborów.
8. Kandydat na przewodniczącego musi mieć zachowanie minimum bardzo dobre oraz nie może
powtarzać klasy.

V.

KOMPETENCJE WŁADZ ZARZĄDU
§5

1. Przewodniczący Zarządu organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem
zarządu na zewnątrz.
2. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Zarządu i jego działań.
4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu.
5. Z początkiem kadencji zarządu, jego członkowie wybierani są na stanowiska:
a. Zastępcy
Odpowiada on za prowadzenie posiedzeń, podpisywanie wniosków oraz reprezentowanie
szkoły na zewnątrz podczas nieobecności przewodniczącego wypełniając jego obowiązki.
b. Skarbnika
odpowiada aby wszelkie wpływy i wydatki środków pieniężnych były odnotowywane,
nadzoruje akcje, w których pozyskiwane są środki pieniężne oraz ma prawo do
wnioskowania wraz z przewodniczącym w imieniu zarządu o dofinansowanie budżetu ze
strony szkoły i Rady Rodziców.
c. Rzecznika praw ucznia
Odpowiada on za przestrzeganie wszelkich praw ucznia w szkole, wśród nauczycieli i
uczniów. Zgłasza ewentualne nieścisłości w programie nauczania oraz opiera się na
Przedmiotowych Zasadach Oceniania, statucie szkoły i regulaminach obowiązujących w
szkole. Może wydawać opinię na temat ucznia, zapoznając się z jego sytuacją.
d. Sekretarza
Odpowiada on za odnotowywanie posiedzeń zarządu, jego działań oraz dba o informacje
związane z ich realizacją.
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e. Promotora
Odpowiada on za reprezentowanie działań samorządu wśród uczniów i nauczyciel, może
przeprowadza szkolenia dla klas odnośnie projektów realizowanych przez Samorząd
Uczniowski za pośrednictwem przewodniczącego i opiekuna zarządu.

VI.

POSIEDZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminie uzgodnionym przez wszystkich członków samorządu,
podczas długiej przerwy.
2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie na wniosek Dyrektora szkoły,
Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
VII.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§7

1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
a. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat oraz odnośnie procedur nauczania
stosowanych przez nauczycieli
b. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd
c. realizacji działań mających na celu pomoc charytatywną
2. Członkowie Zarządu mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.
3. Samorząd rozpisuje plan pracy i zajmuje się jego realizacją podczas swojej kadencji.
4. Samorząd tworzy radę wolontariatu, pod nadzorem opiekuna nie będącego opiekunem samorządu.

VIII.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU
§8

1. Przewodniczący zarządu ma obowiązki takie jak:
a. prowadzenie posiedzeń zarządu
b. troszczy się o wykonywanie zadań uwzględnionych w planie pracy
c. uzgadnianie bieżących zadań z zastępcą i całością zarządu
d. przedstawia samorządom klasowym szczegółowe informacje dotyczące organizacji ważnych
dni okolicznościowych jak RONONALIA
e. kieruje działalnością sekcji zarządu
f. jest pośrednikiem między Radę Pedagogiczną, dyrekcją a zarządem
g. reprezentuje szkołę na zewnątrz i dba jej dobrą rekomendację
2. Przewodniczący zarządu ma prawa takie jak:
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a. ma prawo do wydawania opinii na temat członków zarządu na prośbę, rodziców, dyrekcji
oraz nauczycieli i wychowawców
b. ma prawo do zwoływania posiedzeń w obecności nauczycieli oraz członków zarządu, w celu
przedstawienia planów pracy, ich zamierzonej realizacji oraz przedstawiania propozycji
dotyczących PZO (przedmiotowych zasad oceniania)
c. ma prawo do wyboru swego następcy, bez przeprowadzania wyborów, pełniąc swą funkcję w
klasie maturalnej i nie posiadając młodszego od siebie zastępcy, który też jest w klasie
maturalnej
d. ma prawo do wnioskowania o nagrody dla członków zarządu kończących kadencję

IX.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§9

1. Samorząd Uczniowski posiada dwóch opiekunów:
a. Opiekun główny
Zajmuje się prowadzeniem zarządu, prezentowaniem jego postępów, pomysłów i
sposobów ich realizacji Radzie Pedagogicznej
b. Opiekuna wolontariatu
Zajmuje się on przeprowadzaniem akcji charytatywnych, zbieraniem środków
pieniężnych w tych celach i dokumentacją działań w zakresie wolontariatu konsultując to
z opiekunem głównym
2. Opiekunowie mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i dbają o przestrzeganie
postawionych celów ich realizacji.
X.

INFORMACJE DODATKOWE
§9

1. Regulamin jest podstawą działalności Samorządu Uczniowskiego a jego członkowie mają
obowiązek zapoznać się z jego treścią.
2. Nowo wybrany przewodniczący wraz z zastępcą i skarbnikiem mają obowiązek otrzymania z rąk
dyrekcji w obecności opiekunów kopie regulaminu, aby zapoznać się z ego treścią i panującymi
zasadami podczas zaprzysiężenia.
3. Regulamin musi zostać podpisywany przez przewodniczącego i opiekunów każdego roku na
specjalnej liście kadencji prowadzonej przez zarząd, która jest również w posiadaniu dyrektora
szkoły i jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
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