REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. J. Twardowskiego w Oleśnicy
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, reprezentowani poprzez swoje wybieralne
organy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.
2. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
4. Rada Uczniów może powołać Rzecznika Praw Ucznia (RPU).
5. Rzecznik Praw Ucznia jest organem niezależnym od SU.
6. Kompetencje RPU określa Regulamin RPU uchwalony wspólnie przez Radę Uczniów i Radę
Pedagogiczną II LO.

§2
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Rada Uczniów, którą tworzą trójki klasowe poszczególnych klas,
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz jego zastępca,
3) Skarbnik,
4) Sekretarz.

§3
1. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny, tj. od września jednego roku
do września następnego roku.
2. Wybory odbywają się zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej zawartej w rozdz. 4.

§4
1. Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem na początku każdego roku szkolnego opracowuje
i przedstawia do akceptacji Dyrektora plan pracy - harmonogram imprez uroczystości, konkursów.
2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o roczny plan pracy, akceptowany przez Radę Uczniów.
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3. Samorząd tworzy i współtworzy uroczystości szkolne ujęte w harmonogramie imprez szkolnych na
dany rok szkolny.
4. Samorząd reprezentuje szkołę na zewnątrz w uroczystościach, apelach okolicznościowych, w
spotkaniach Parlamentu Dzieci i Młodzieży
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców
wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, w szczególności dotyczących praw i obowiązków
ucznia, a także wyrażać opinie o nauczycielu - na wniosek Dyrektora - w związku z oceną jego pracy
zawodowej.
6. Samorząd wypowiada się w sprawie możliwości skreślenia ucznia z listy uczniów.
7 Zakres działania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego zostały sprecyzowane w Statucie Szkoły.

Rozdział 2
Zadania i kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego
§5
1. Rada Uczniów podejmuje decyzje większością głosów
2. Rada uczniów jest organem mogącym przygotować projekt lub projekty zmian w regulaminie
samorządu uczniowskiego.
1) Głosowanie odbywa się w klasach przez ogół uczniów zwykłą większością głosów w
równym, tajnym bezpośrednim i powszechnym głosowaniu.
2) Rada Uczniów podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu
Samorządu Uczniowskiego lub jego zmianę.
3. Wszyscy członkowie Rady Uczniów mają prawo do zgłaszania projektu ustaw.
4. Rada Uczniów ma prawo odwołać przewodniczącego Samorządu, jeżeli votum nieufności wobec
ww. osoby poprze większość Rady Uczniów.
5. Uchwały podjęte przez radę uczniów wchodzą w życie po sprawdzeniu ich zgodności z aktualnymi
przepisami.
6. Aby głosowanie rady uczniów było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 50% + 1 wszystkich
członków Rady Uczniów.
7. Członkowie Rady uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach Samorządu.

§6
1. Przewodniczący Samorządu jest głównym przedstawicielem ogółu uczniów.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1. kierowanie pracą samorządu,
2. reprezentowanie uczniów II LO na zewnątrz,
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3. współpraca z dyrekcją i nauczycielami,
4. podejmowanie inicjatyw w sprawach uczniowskich i umożliwianie ich realizacja,
5. współpraca z Samorządami Klasowymi,
6. przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,
7. zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
8. dokumentowanie działalności Samorządu.

3. Przewodniczący Samorządu koordynuje działania swego zastępcy, Skarbnika i Sekretarza.
4. W przypadku, gdy Rada Uczniów nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy
podział głosów za i przeciw, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje Przewodniczący.
5. Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok.
6. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem
kadencji lub zostać odwołany przez Radę Uczniów, jeżeli wniosek ten poprze większość
członków Rady Uczniów.
7. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego
obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
8. Rada Uczniów w związku z sytuacją określoną w punkcie 6. może ogłosić wybory
uzupełniające na Przewodniczącego pod warunkiem, że do końca kadencji nie pozostało
mniej niż sześć miesięcy.
9. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w terminie
trzech tygodni na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.
10. Zastępca może być odwołany przez Radę Uczniów, jeżeli wniosek ten poprze większość
członków Rady Uczniów.

§7
l. Skarbnik Samorządu jest powoływany przez Radę Uczniów na jednoroczną kadencję.
2. Zadaniem Skarbnika jest dbanie o zasobność kasy Samorządu, poprzez poszukiwanie
sponsorów, a także kontrolowanie wydatków Samorządu.
3. Skarbnik Samorządu jest osobą odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu
przez Samorząd Uczniowski.
4. Do wydawania dyspozycji Skarbnikowi jest upoważniony opiekun Samorządu oraz
Przewodniczący Samorządu w porozumieniu z opiekunem.
5. Skarbnik prowadzi zeszyt rozliczeń finansowych, który zawiera:
1. Informację o wpłatach na rzecz samorządu dokonywanych przez poszczególne

klasy.
2. Rachunki dokonywanych zakupów.
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3. Dowody wpłat potwierdzone przez Przewodniczącego lub opiekuna

Samorządu.
6. Przewodniczący bądź każda inna osoba uprawniona przez Samorząd Uczniowski do
pobrania funduszy od Skarbnika Samorządu Uczniowskiego są zobowiązani do rozliczania się
odpowiednimi dokumentami.
7. Skarbnik ma obowiązek po zakończeniu swojej kadencji rozliczyć się z powierzonych mu
funduszy Samorządu przed opiekunem i Przewodniczącym Samorządu.
8. W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może podać się do dymisji przed zakończeniem
kadencji.
9. Skarbnik może zostać odwołany przez Radę Uczniów.

§8
1. Sekretarz Samorządu jest powoływany przez Radę Uczniów na jednoroczną kadencję.
2. Zadaniem Sekretarza jest dokumentowanie działań Samorządu Uczniowskiego,
sporządzanie w porozumieniu z Przewodniczącym i opiekunem Samorządu semestralnych i
rocznych sprawozdań.

§9
1. Zebrania Rady Uczniów odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w
semestrze.
2. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego, Członków Rady
Uczniów w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania Rady Uczniów lub
Prezydium Samorządu w czasie zajęć lekcyjnych.
3. W zebraniach Rady Uczniów może brać udział, po uprzednim powiadomieniu
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor
lub Wicedyrektor Szkoły.
4. W zebraniach Rady Uczniów mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 3
Opiekun Samorządu
§ 10
1. Dyrektor Szkoły powołuje Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej.
2. Opiekun Samorządu sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu oraz służy radą
w przedsięwzięciach Samorządu.

3 Opiekun ma prawo wstrzymać realizację decyzji organów SU niezgodnych ze Statutem
Szkoły.
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4. Kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych.
5. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim.
6. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego
z prawem oświatowym.
7. Opiekun Samorządu jest osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w
związku z działalnością w Samorządzie.
8. Opiekun może z uzasadnionych przyczyn podać się do dymisji.
9. Opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Dyrektora Szkoły na uzasadniony
wniosek Rady Uczniów.

Rozdział 4
Ordynacja wyborcza
§ 11
1. Ogół uczniów wybiera w glosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (Przewodniczącym może zostać uczeń klasy I
lub II).
2. Głosowanie jest dobrowolne.
3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

§ 12
1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej
czuwa Komisja Wyborcza składająca się z wybranych przedstawicieli klas.
2. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.
3. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

§ 13
1. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
2. Kandydatami mogą być uczniowie klas I-II.
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
4. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie.
5. Liczba kandydatów jest nieograniczona
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§ 14
I. Kampania wyborcza trwa jeden tydzień.
2. Kampania musi mieć charakter pozytywny.
3. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:
1) rozdawanie ulotek,
2) wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach,
3) wywieszanie plakatów w pracowniach za zgodą opiekuna pracowni,
4) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na
godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy danej klasy.
4. Kandydat w czasie spotkań może korzystać z pracowni za zgodą opiekuna pracowni.
5. Koszty kampanii przedwyborczej danego kandydata pokrywa klasa, która go wysunęła.
6. Jeżeli kandydat zgłosił się indywidualnie, sam pokrywa koszty swojej kampanii.

§ 15
1. Ustępujący Samorząd Szkolny jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do glosowania z
nazwiskami uczniów uprawnionych do glosowania
2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się
symbol klasy, do której uczęszcza kandydat.

§ 16
1. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas I-III.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Głosowanie odbywa się w godzinach 8.00-15.00.
4. Komisja po zakończeniu glosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.

§ 17
1. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
2. Wyborca zakreśla krzyżykiem lub kołkiem numer porządkowy stojący przy nazwisku
wybranego przez siebie kandydata.
3. Glos jest nieważny, gdy na karcie zakreślono więcej niż jeden numer, nie zakreślono
żadnego numeru lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej
sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).
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§ 18
1. Po sporządzeniu przez Komisję wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki
wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a
oryginał otrzymuje opiekun Samorządu.
2. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom zaistnieje trudność w
przyznawaniu mandatów, to Rada Uczniów przydziela mandaty w drodze losowania.
3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma
bezwzględnie największą ilość głosów, a jego zastępca drugi w kolejności.
4. Następne wybory organizuje odchodzący Samorząd Uczniowski.
5. Za każde przekroczenie zasad ordynacji wiążące się ze stratami materialnymi odpowiadają
winni wyrządzonych szkód.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych
przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając
zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza tekst
jednolity Regulaminu

§ 20
Regulamin został uchwalony przez Radę Uczniów w dniu 28.10.2016
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Uczniów.
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