REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Stanisława Wyspiańskiego
w Tychach

Podstawa prawna:
1. Prawo Oświatowe z dnia 11 stycznia 2017 roku.
2. Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach.

Regulamin zawiera:
§ 1. Postanowienia ogólne.
§ 2. Organy Samorządu.
§ 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.
§ 4. Sekcje.
§ 5. Zadania opiekuna Samorządu.
§ 6. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
§ 7. Zasady wyboru Organów Samorządu Uczniowskiego.
§ 8. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
§ 9. Przepisy końcowe.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W III Liceum Ogólnokształcącym działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy
uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) wydawania gazetki szkolnej,
e) organizowania działalności kulturalnej, prowadzenia apeli, imprez, konkursów, spotkań,
akcji wolontariackich,

f) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
g) zgłaszania uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
3. Samorząd Uczniowski broni praw uczniów i czuwa nad przestrzeganiem przez nich
obowiązków uczniowskich.
4. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego są zawarte w Regulaminie
Wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

§ 2. Organy Samorządu
1. Organami Samorządu są :
a) Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
b) Rady Klasowe,
c) sekcje do zadań specjalnych wyłonione przez Samorząd Uczniowski

2. Samorząd Uczniowski składa się z 3 osób:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) sekretarza.

§ 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a)
b)
c)
d)

reprezentuje Samorząd Uczniowski,
kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego i przewodniczy jej obradom,
przydziela zadania poszczególnym członkom,
organizuje współpracę Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi.

2. Samorząd Uczniowski:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu,
opracowuje program prac Samorządu,
kieruje bieżącą pracą Samorządu,
redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną,
reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza
nią,
informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,
gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,

j) współpracuje z przewodniczącymi klas.

§ 4. Sekcje
1. Do realizacji swoich zadań Samorząd Uczniowski może powołać sekcje specjalne.
2. Przewodniczący sekcji Samorządu mogą być wybierani spośród członków Rad
Klasowych oraz pozostałych uczniów w głosowaniu jawnym. Tworzą oni 3 – 4 osobowe
sekcje w oparciu o kontakty koleżeńskie.
3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Samorząd Uczniowski w głosowaniu
jawnym.
4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały ( pracują cały rok ) lub nadzwyczajny
( doraźny ).
5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić jej nazwę, okres
istnienia oraz skład osobowy.
6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§ 5. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Pełni funkcję pośrednika pomiędzy Samorządem Uczniowskim a nauczycielami, rodzicami
a społecznością lokalną. Służy swoją pomocą i doświadczeniem w codziennej pracy SU.
3. Doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
4. Prowadzi ewidencję dochodów, wydatków.

5. Powołuje Komisję Wyborczą.

§ 6. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego i Rady Młodzieżowej.
3. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Archiwum dokumentów redagowanych i opiniowanych przez Samorząd Uczniowski na
wniosek Dyrekcji Szkoły i innych organów.

§ 7. Zasady wyboru organów Samorządu Uczniowskiego
1. Wybory Rad Klasowych odbywają się corocznie na początku września.
2. Sposób wyboru Rad Klasowych określają zespoły klasowe wraz z wychowawcą.
3. W skład Rady Klasowej wchodzą:
a) przewodniczący klasy,
b) zastępca przewodniczącego,
c) skarbnik.
4. Na żądanie 2/3 uczniów klasy lub wychowawcy przeprowadza się przed upływem
kadencji wcześniejsze wybory Rady Klasowej.
5. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w oparciu o art. 85 ustawy o Prawie
Oświatowym z dnia 11 stycznia 2017 roku oraz Regulamin Wyborów Samorządu
Uczniowskiego.
6. Kalendarium wyborcze Samorządu Uczniowskiego:
a) zebranie Rad Klasowych – podanie informacji o terminie i zasadach przeprowadzenia
wyborów, określenie terminu zgłaszania kandydatów,
b) zgłoszenie kandydatów na członków Samorządu Uczniowskiego,
c) ustalenie listy kandydatów, podanie jej do ogólnej wiadomości w gablocie Samorządu,
d) powołanie Komisji Wyborczej,
e) kampanie wyborcze kandydatów,
f) wybory, obliczanie głosów,
g) podanie wyników wyborów,
h) pierwsze posiedzenie nowego Samorządu Uczniowskiego.

§ 8. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego
1. Uczniowie przyjmują Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz mogą go znowelizować
w ciągu roku szkolnego w drodze głosowań uczestników na zebraniach Rad Klasowych przy
frekwencji co najmniej 51%:
a) zwołującym i prowadzącym zebrania, na wniosek Rad Klasowych, jest
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) zbiorcze wyniki głosowania ustala Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
c) uchwały w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą
większością głosów.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenie Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Samorządu lub
opiekun Samorządu Uczniowskiego i prowadzi zebranie przy obecności co najmniej 51%.
3. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane w trybie opisanym w §8.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły i
złożony do wglądu w bibliotece szkolnej.

