CLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI im. BOHATEREK POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz przepisów
wykonawczych, Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
3. W skład organów Samorządu nie mogą wchodzić osoby niebędące uczniami szkoły.
4. Organami Samorządu są:
1) Przewodniczący Samorządu;
2) Rada Uczniowska;
3) Prezydium Samorządu;
4) Rada Starszych;
5) Sekcje Samorządu;
6) Opiekun Samorządu.

§2
Samorządy Klasowe
1. Samorząd klasowy jest wyłaniany w wyborach, które przeprowadzają uczniowie wewnątrz
poszczególnych klas.
2. Uczniowie oddziałów określają samodzielnie zasady wyłaniania swoich przedstawicieli.
3. Zadania samorządu klasowego:
1) reprezentowanie interesów swojej klasy przed innymi organami Samorządu oraz Szkoły;
2) organizacja kulturalno-oświatowego, sportowego, rozrywkowego oraz społecznego życia
klasy;
3) reprezentowanie klasy na forum Szkoły oraz w Radzie Uczniowskiej.

§3
Prezydium Samorządu Uczniowskiego
1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego to organ wykonawczy Samorządu.
2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego działa w porozumieniu z opiekunem samorządu
i Dyrektorem Szkoły.
3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wyznacza kierunki i sposoby działania Samorządu
Uczniowskiego.
4. Skład
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Zastępca

Przewodniczącego oraz 3 pozostałych członków Prezydium, poza przypadkami określonymi
w paragrafie §9, ustępy 20 i 24 .
5. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Samorządu.
6. Zastępca

Przewodniczącego

Samorządu

pomaga

Przewodniczącemu

w

kierowaniu

działalnością Samorządu Uczniowskiego oraz pełni jego obowiązku w wypadku nieobecności
Przewodniczącego.
7. Przewodniczący desygnuje na roczną kadencję Skarbnika Samorządu.
8. Skarbnik Samorządu zajmuje się finansami Samorządu.
9. Skarbnikiem może zostać każdy Członek Prezydium.
10. Do kompetencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy:
1) organizowanie działalności kulturalno - oświatowej, sportowej, rozrywkowej i turystycznej
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
2) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich sfer życia szkoły;
3) zwracanie się do Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i innych instytucji lub organizacji
z wnioskiem o przyznanie środków na działalność regulaminową Samorządu;
4) współpraca w realizacji swych zadań z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców oraz organami innych szkół, instytucji lub organizacji;
5) wydawanie komunikatów dotyczących działalności Samorządu.
11. Prezydium Samorządu ma prawo koordynować wszystkie inicjatywy uczniowskie.
12. Prezydium podejmuje decyzje drogą głosowania, równego i jawnego, w obecności
przynajmniej 2/3 członków.
13. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Przewodniczący.
14. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo reprezentować uczniów przed Organami
Szkoły, a także wnioskować w uzasadnionych przypadkach o podwyższenie lub obniżenie
uczniom oceny z zachowania lub przyznanie innych nagród lub kar.

15. Prezydium Samorządu ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi oraz Radzie Uczniowskiej
pisemny plan działania na swoją kadencję najpóźniej dwa tygodnie po przeprowadzeniu
wyborów. W przeciwnym wypadku stwierdza się rozwiązanie Prezydium i rozpisuje nowe
wybory.
16. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest wybierane na roczną kadencję, która zaczyna się
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego następującego po tym, w którym odbyły się wybory.
17. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek uzgadniania swoich działań
z samorządami klasowymi podczas zebrań organizowanych zgodnie z potrzebami.
18. Uzgodnione działania są przedstawiane uczniom.

§4
Rada Uczniowska
1. Rada Uczniowska to organ ustawodawczy Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Uczniowska składa się z samorządów klasowych w osobach swoich przedstawicieli.
3. Do kompetencji Rady Uczniowskiej należy:
1) zatwierdzanie bądź odrzucanie przedłożonych projektów dotyczących działalności
Samorządu
2) kontrola i ocena działań Prezydium poprzez składanie interpelacji do Przewodniczącego
Samorządu w sprawie podejmowanych działań
3) rozpatrywanie votum nieufności
4) uchwalanie ordynacji wyborczej
5) kontrola nad finansami Samorządu
6) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu
4. Posiedzenia Rady Uczniowskiej zwołują Przewodniczący, jego Zastępca bądź Opiekun
Samorządu uzgodnieniu z sobą nawzajem, w zależności od potrzeb.
5. Rada Uczniowska podejmuje decyzje w drodze głosowanie, zwykłą większością głosów,
z wyjątkiem uchwalania zmian do niniejszego regulaminu opisanych w paragrafie §11, ustępy
8 i 9.
6. Każda klasa dysponuje jednym głosem.
7. Przewodniczący Obrad dysponuje jednym głosem.
8. Pod głosowanie projekt może przedłożyć każdy członek Rady Uczniowskiej, Prezydium
Samorządu oraz Opiekun Samorządu.
9. Do uprawomocnienia podjętych podczas posiedzenia decyzji, potrzebne jest kworum ½
wszystkich samorządów klasowych.

§5
Rada Starszych
1. Rada Starszych jest organem doradczym Samorządu.
2. W skład Rady Starszych wchodzi każdy uczeń szkoły, który ukończył chociaż jedną kadencję
jako Członek Prezydium Samorządu i nie jest nim aktualnie.
3. Uczeń pozostaje Członkiem Rady Starszych do ukończenia Szkoły.
4. Głównym zadaniem Rady Starszych jest doradzanie Prezydium Samorządu w sprawach
bieżącej działalności Samorządu.
5. Rada Starszych zbiera się na spotkania w celu dyskutowania nad aktualną działalnością
Samorządu wedle potrzeb.
6. Aktywne uczestnictwo w działaniach Rady Starszych nie jest obowiązkowe.

§6
Sekcje Samorządu
1. Prezydium Samorządu może utworzyć Sekcje Samorządu.
2. Sekcje Samorządu to organy pomocnicze, które zajmują się koordynacją działań uczniów
w określonej sprawie.
3. Sekcje: dekoracyjna, organizacyjna oraz techniczna obowiązkowo muszą zostać powołane
najpóźniej miesiąc po przeprowadzonych wyborach. Prezydium może w ciągu roku dodatkowo
powołać inne Sekcje, w miarę potrzeb i możliwości.
4. Przewodniczącym oraz Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły za wyjątkiem
Przewodniczącego.
5. Członek Sekcji ma obowiązek brać czynny udział w działaniach Sekcji. Spełnienie tego
obowiązku może być argumentem za podwyższeniem oceny z zachowania, nagminne łamanie
- argumentem za obniżeniem.
6. Sekcje mogą być powoływane jedynie na określony okres czasu.

§7
Opiekun Samorządu
1. Opiekun to członek Rady Pedagogicznej, który wspiera członków Prezydium Samorządu
w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków.
2. Prezydium Samorządu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powołuje Opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.

3. Opiekun Samorządu musi zostać powołany najpóźniej miesiąc po przeprowadzeniu wyborów.
W przeciwnym wypadku, automatycznie przedłużana jest kadencja Opiekuna Samorządu,
pełniącego swoją funkcję w poprzednim roku.

§8
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
1. Przewodniczący stoi na czele Prezydium oraz całego Samorządu Uczniowskiego.
2. Przewodniczący powinien mieć cechy przywódcze jak i umieć pracować w grupie.
3. Przewodniczący jest odpowiedzialny za działalność Samorządu.
4. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
1) rozkład zadań pomiędzy pozostałych członków Prezydium oraz Sekcje Samorządu
2) powoływanie bądź odwoływanie Sekcji Samorządu
3) występowanie z inicjatywą ustawodawczą do Rady Uczniowskiej
4) wnioskowanie do Wychowawców o zwolnienie uczniów z zajęć dydaktycznych, jeśli tego
wymagają powierzone im działania wynikające z pracy Samorządu
5) przekazania części swoich kompetencji innym członkom Prezydium na określony czas
5. Przewodniczący winien konsultować swoje działania z pozostałymi członkami Prezydium.
6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego pełni swoje obowiązki przestrzegając Statutu
Szkoły, niniejszego regulaminu, innych aktów prawnych oraz ogólnie przyjętych norm
moralnych i etycznych.

§9
Tryb przeprowadzenia wyborów do Prezydium Samorządu
1. Wybory do Prezydium Samorządu są przeprowadzane na zasadach demokratycznych.
2. Szczegóły przeprowadzenia wyborów określa ordynacja wyborcza uchwalana rokrocznie przez
Radę Uczniowską.
3. Ustalenia ordynacji wyborczej nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym regulaminem.
4. Wybory odbywają się w maju.
5. Dokładną datę wyborów wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
6. Kandydować do Prezydium Samorządu może każdy uczeń, z wyjątkiem sytuacji opisanej
w ustępie 7, paragrafie §9 niniejszego regulaminu.
7. Dyrektor może nie wyrazić zgody na kandydaturę danego kandydata w przypadku
potwierdzonego łamania przez niego Statutu Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem palenia

papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, narażania na niebezpieczeństwo zdrowia
bądź życia innych osób i niszczenia mienia innych oraz Szkoły.
8. Zgłoszenie kandydatury jest równoznaczne z przekazaniem Opiekunowi Samorządu podpisów
min. 50 uczniów oraz min. 3 nauczycieli popierających daną kandydaturę w wyznaczonym
przez niego terminie, nie później niż dwa tygodnie przed wyborami.
9. Każdy kandydat powinien sporządzić swój program wyborczy oraz listę członków sztabu
wyborczego i przekazać je Opiekunowi Samorządu przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.
10. Kampania wyborcza rozpoczyna się 6 dni roboczych przed dniem, w którym przeprowadzane
są wybory i trwa 5 dni roboczych; w dzień wyborów oraz dzień przed nimi obowiązuje cisza
wyborcza, co oznacza całkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek form agitacji wyborczej.
11. W trakcie trwania kampanii każdy kandydat ma prawo do zaprezentowania swojego programu
wyborczego oraz prowadzenia kampanii wyborczej przy zachowaniu zasad fair play.
12. Łamanie zasad fair play przez kandydata można zgłaszać Opiekunowi Samorządu,
a w skrajnych przypadkach Dyrektorowi.
13. Nagminne i potwierdzone łamanie przez kandydata zasad fair play upoważnia Dyrektora do
skreślenia go z listy wyborczej.
14. Opiekun Samorządu najpóźniej dwa tygodnie przed wyborami powołuje Komisję Wyborczą.
15. W skład Komisji Wyborczej wchodzą wybrani uczniowie szkoły, niebędący kandydatami oraz
członkami sztabów wyborczych kandydatów, oraz Opiekun Samorządu w charakterze
obserwatora.
16. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:
1) przygotowanie kart wyborczych
2) przeprowadzenie głosowania;
3) przeliczenie głosów;
4) pilnowanie przestrzegania ciszy wyborczej
5) ogłoszenie wyników głosowania najpóźniej dzień po przeprowadzeniu wyborów.
17. Komisja Wyborcza może stwierdzić nieważność wyborów w przypadku:
1) naruszenia przez kandydatów przepisów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
określających tryb wyboru Prezydium, w szczególności prób łamania ciszy wyborczej;
2) błędów w procedurze wyborczej;
3) prób wpływania na wynik wyborów.
18. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborczą nieważności głosowania, przeprowadza
się je ponownie, w terminie do 7 dni od dnia unieważnienia wyborów.
19. Jeśli Komisja Wyborcza stwierdzi nieważność wyborów z powodów wymienionych
w paragrafie §9, ustęp 17, podpunkt 1), owi kandydaci nie są dopuszczeni do powtórnych
wyborów.

20. Członkami Prezydium Samorządu zostaje 5 osób, które uzyskały największe ilości głosów
w wyborach. W przypadku, gdy ilość kandydatów jest mniejsza niż 5, ilość członków
Prezydium jest równa ilości kandydatów.
21. Osoba, która w wyborach uzyskała największą ilość głosów, zostaje Przewodniczącym
Prezydium.
22. Zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba, która w wyborach uzyskała drugie miejsce pod
względem ilości oddanych na nią głosów.
23. W przypadku, gdy na pierwszym miejscu pod względem ilości oddanych głosów znajduje się
więcej niż jedna osoba ex aequo, Komisja Wyborcza przeprowadza drugą turę wyborów na
zasadach opisanych powyżej, w których biorą udział wyłącznie dwaj kandydaci, którzy uzyskali
najwyższą liczbę głosów.
24. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu pod względem oddanych głosów, uprawniającym do
zostania Członkiem Prezydium, znajduje się więcej niż jedna osoba ex aequo, wszystkie te
osoby zostają członkami Prezydium.
25. Wybory uzupełniające przeprowadza się na tych samych zasadach, w przypadkach określonych
w paragrafie §9, ustęp 23 oraz paragrafie §10, ustępy 4 i 7.

§10
Tryb odwołania Członków Prezydium Samorządu
1. Każdy uczeń szkoły ma prawo złożyć na ręce Opiekuna Samorządu votum nieufności
w stosunku do Przewodniczącego, Członka Prezydium bądź całego Prezydium w przypadku:
1) potwierdzonego i nagminnego łamania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz
Statutu Szkoły;
2) działania na szkodę uczniów;
3) braku wszelkiej działalności przez dłuższy okres czasu bez podania powodów.
2. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 10% uczniów szkoły
3. Votum nieufności jest poddawane pod głosowanie na zebraniu Rady Uczniowskiej
zwoływanego przez Opiekuna Samorządu najpóźniej dwa tygodnie po wpłynięciu wniosku.
4. W przypadku, gdy wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, stwierdza się odwołanie Członka
(lub Członków) Prezydium i zarządza wybory uzupełniające, które muszą zostać
przeprowadzone najpóźniej miesiąc po odwołaniu.
5. W wyborach uzupełniających nie mogą kandydować odwołani Członkowie Prezydium.
6. Każdy Członek Prezydium ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację przedstawia
Dyrektorowi oraz Prezydium Samorządu na piśmie.

7. W takim wypadku zarządza się wybory uzupełniające, które muszą zostać przeprowadzone
najpóźniej miesiąc po złożeniu rezygnacji.
8. Jeżeli Przewodniczący Prezydium chce zrezygnować ze swojego stanowiska, ale nadal pozostać
Członkiem Prezydium, funkcję Przewodniczącego obejmuje osoba będąca do tej pory jego
Zastępcą. W przeciwnym wypadku muszą zostać przeprowadzone wybory uzupełniające na
Przewodniczącego.
9. W wyborach uzupełniających na Przewodniczącego mogą kandydować obecni Członkowie
Prezydium.
10. Jeżeli w wyborach wygra osoba niebędąca wcześniej członkiem Prezydium, zostaje ona
Przewodniczącym, a skład reszty Prezydium pozostaje bez zmian. W przypadku, gdy
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Przewodniczącym, a jej miejsce w składzie Prezydium zajmuje osoba, która w wyborach
uzupełniających uzyskała najwięcej głosów spośród wszystkich osób niebędących wcześniej
Członkami Prezydium.
11. Ustępujący
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Przewodniczącego.

§11
Postanowienia końcowe
1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić do Prezydium Samorządu interpelacje, wnioski i opinie we
wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły i działalności Samorządu Uczniowskiego.
2. Wnioski muszą być składane na piśmie.
3. Prezydium musi ustosunkować się pisemnie w terminie 14 dni.
4. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek stosować się do zaleceń Prezydium oraz terminowo
wykonywać powierzone zadania.
5. Wszyscy uczniowie mają obowiązek informować członków Prezydium Samorządu o
wszystkich podejmowanych przez nich inicjatywach i działaniach.
6. W przypadkach nie objęcia danych kwestii przez niniejszy regulamin, sprawę rozstrzyga Rada
Uczniowska.
7. Regulamin może zostać zmieniony z inicjatywy Przewodniczącego SU, Dyrektora Szkoły lub
na wniosek podpisany przez minimum 10% uczniów szkoły.
8. Wniosek o zmianę regulaminu jest rozpatrywany na zebraniu Rady Uczniowskiej zwoływanym
najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po złożeniu wniosku.
9. Zmiany do regulaminu wprowadza się drogą głosowania, większością 2/3 głosów.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

