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Regulamin Samorządu Uczniowskiego
I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( z późniejszymi
zmianami ) oraz ustawy – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. ( z
późniejszymi zmianami ) oraz Statutu I Liceum Ogólnokształcącego w
Bystrzycy Kłodzkiej.
I.
II.

III.

IV.

V.

Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego w
Bystrzycy Kłodzkiej tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje
Samorząd Szkolny. W skład Samorządu Szkolnego wchodzą
przewodniczący Samorządów Klasowych oraz członkowie Rady
Samorządu.
Za realizację planu pracy Samorządu odpowiadają uczniowie
klas drugich, które kolejną pełnią, w wyznaczonych przez
Samorząd Szkolny terminach, tzw. dyżur samorządowy. Klasa
pełniąca dyżur wszystkie inicjatywy samorządowe konsultuje z
Radą Samorządu.
Samorząd Klasowy:
1. Pełnoprawnymi członkami Samorządu Szkolnego są
przewodniczący Samorządów Klasowych.
2. Wybory do Samorządów Klasowych przeprowadzane są
do 15 września. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy
uczniowie danej klasy.
3. Kadencja Samorządów Klasowych trwa od 16 września
roku szkolnego, w którym zostały one wybrane, do 15
września następnego roku szkolnego.
Rada Samorządu:
1. Rada Samorządu jest najwyższym organem Samorządu
Uczniowskiego I LO w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. Radę Samorządu tworzą:
- przewodniczący szkoły
- z - ca przewodniczącego
- sekretarz.
3. Członkami Rady Samorządu mogą być uczniowie klas
drugich.
4. Przewodniczącego Szkoły wybierają wszyscy uczniowie
szkoły w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim.
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5.
6.
7.

8.

VI.

Wybory odbywają się do końca września każdego roku.
Wybory organizuje ustępująca Rada Samorządu.
Pozostałych członków Rady Samorządu powołuje
Przewodniczący Szkoły.
Kadencja Rady Samorządu trwa od 1 października roku
szkolnego, w którym została ona wybrana, do 30 września
następnego roku szkolnego.
Zebrania Samorządu Szkolnego zwołuje przewodniczący
szkoły, jego zastępca, sekretarz lub Opiekun Samorządu
Szkolnego. W uzasadnionych przypadkach zebranie może
zwołać Dyrektor Szkoły. Obrady prowadzi zwyczajowo
Przewodniczący Szkoły.
Obecność wszystkich członków Samorządu Szkolnego na
obradach
jest
obowiązkowa.
W
uzasadnionych
przypadkach przewodniczącego klasy na zebraniach
Samorządu Szkolnego może reprezentować inny członek
Samorządu Klasowego. W zebraniach uczestniczyć może
każdy członek Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun Samorządu Szkolnego.
1. Opiekunem Samorządu Szkolnego jest członek Rady
Pedagogicznej I LO w Bystrzycy Kłodzkiej. Koordynuje on
pracę samorządu.
2. Opiekun samorządu powoływany i odwoływany jest przez
Dyrektora Szkoły na wniosek Rady Samorządu.
3. Formę wyłaniania kandydata na opiekuna Samorządu
określa Rada Samorządu.
4. Kadencja opiekuna Samorządu trwa do odwołania.

VII. Prawa Samorządu Szkolnego.
1. Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Szkoły,
Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji Szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności
w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów.
2. Samorząd Szkolny ma prawo na wniosek dyrektora szkoły
wydać opinię o pracy nauczyciela. Opinię tę uzyskuje się
poprzez przeprowadzenie ankiet w wybranych losowo
klasach, w których dany nauczyciel uczy.
VIII. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.
1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
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a)

wydawania różnego rodzaju gazet, informatorów,
biuletynów, ulotek itp., korzystając z urządzeń
szkolnych ( komputer, drukarka, kserokopiarka itp.) w
porozumieniu z Dyrekcją Szkoły;
b) organizowania imprez kulturalno-oświatowych oraz
sportowo-rekreacyjnych
zgodnie
z
własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. W imprezach
organizowanych przez Samorząd mogą brać udział
wszyscy uczniowie I LO w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:
a) informowania wyborców o swoich postanowieniach
oraz konsultowania z nimi wszelkich podejmowanych
działań;
b) przestrzegania kardynalnej zasady nienaruszalności
godności osobistej i dobrego imienia innych osób;
c) godnego i uczciwego reprezentowania spraw uczniów
w szkole.
IX.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu
Uczniowskiego.
1. Samorząd ma prawo gromadzić fundusze na cele statutowe
i pozyskiwać je z działalności kulturalnej, a także od
sponsorów.
2. Funduszami Samorządu zarządza Rada Samorządu.
3. Samorząd ma prawo gromadzić swoje fundusze na koncie
Rady Szkoły.

X.

Dokumentowanie działalności Samorządu.
1. Działalność Samorządu jest dokumentowana w księdze
protokołów Samorządu Szkolnego.
2. Sprawozdania Samorządu składane są raz na semestr.

XI.

Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem I
Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej, do
którego jest załącznikiem.
2. Wszelkie sprawy nieobjęte tym regulaminem są
regulowane innymi przepisami.
3. Niniejszy regulamin został opracowany przez Samorząd
Szkolny pod kierunkiem pana Andrzeja Prasała w
pierwszym semestrze roku szkolnego 2005/2006.

4

4. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
18 stycznia 2006 r. i obowiązuje od 30 stycznia 2006 r.

