REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANA SMOLENIA W BYTOMIU
Rozdział I – przepisy ogólne
§1
1. Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu (zwany
dalej Samorządem) tworzą wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Smolenia w Bytomiu (zwanego dalej Szkołą).
2. Samorząd działa w oparciu o art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
3. Samorząd jest niezależny od administracji oświatowej, jakiejkolwiek partii czy ugrupowań
politycznych.
4. Władzami Samorządu są:
a) na szczeblu klasowym – samorządy klasowe;
b) na szczeblu szkolnym – Zarząd Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej Zarządem).
5. Opiekę nad Samorządem sprawuje Opiekun Samorządu Uczniowskiego (zwany dalej
Opiekunem Samorządu). Opiekuna Samorządu powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek
Zarządu. Funkcję tę może pełnić maksymalnie dwóch nauczycieli Szkoły równocześnie.
Jeśli w regulaminie mowa o Opiekunie Samorządu, a Dyrektor powołał dwóch nauczycieli
na to stanowisko, wtedy należy przez to rozumieć dowolnego z Opiekunów Samorządu.
§2
1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły, a w szczególności realizowania
podstawowych praw ucznia, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu;
oraz:
f) prawo do prowadzenia mediów społecznościowych Szkoły;
g) prawo do prowadzenia radiowęzła.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

Rozdział II – samorząd klasowy
§3
1. Samorząd klasowy składa się z 3 osób:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) skarbnika.
2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
§4
3. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
a) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
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reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i Dyrektora Szkoły;
występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
udział w pracach organizowanych przez Zarząd;
informowanie klasy o postanowieniach i pracach Zarządu;
inne zadania nałożone przez klasę lub Zarząd.

Rozdział III – Zarząd Samorządu Uczniowskiego
§5
Zarząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych.
W skład Zarządu wschodzą:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
c) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego,
d) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.
Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
Członkami Zarządu mogą być uczniowie klas I-IV.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego koordynuje prace Zarządu i reprezentuje
Samorząd wobec Dyrektora Szkoły i na zewnątrz Szkoły.
Zarząd obraduje na zebraniach zwołanych przez Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego lub Opiekuna Samorządu.
Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu zwołuje Opiekun Samorządu w ciągu dwóch
tygodni od wyboru nowego Zarządu.
§6
Do zadań podstawowych Zarządu należy:
a) przygotowywanie projektów regulaminu Samorządu;
b) występowanie do Dyrektora Szkoły z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia
szkolnego i sposobu ich wykonania;
c) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu;
d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły;
e) proponowanie kandydatów na Opiekuna Samorządu.
W razie konieczności Zarząd może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową
wyłonioną z ogółu uczniów Szkoły.
§7
W celu usprawnienia swej działalności Zarząd może powołać sekcje do wykonywania
określonych zadań.
Na czele każdej sekcji stoi kierownik powołany na jej pierwszym zebraniu i zatwierdzony
przez Zarząd.
Członkowie sekcji mogą być odwołani przez jej kierownika, jeżeli nie wypełniają swych
obowiązków.
Prace wszystkich sekcji koordynuje Zarząd.

Rozdział IV – wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego
§8
1. Wybory do Zarządu przeprowadza się w marcu lub kwietniu każdego roku.
2. Wybory są równe, tajne i powszechne.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas I-IV.
§9
1. Wybory zarządza Przewodniczący Samorządu
z Opiekunem Samorządu i Dyrektorem Szkoły.
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w
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2. Przy zarządzeniu o wyborach należy podać ich datę, termin zgłoszeń komitetów
wyborczych, okres kampanii wyborczej i zasady jej prowadzenia oraz skład komisji
wyborczej.
3. Zarządzenie o wyborach ogłasza się poprzez dziennik elektroniczny oraz media
społecznościowe Szkoły.
§ 10
1. Komisja wyborcza przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia komitetów wyborczych, czuwa nad
kampanią wyborczą, przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.
2. W skład komisji wyborczej wchodzi 3-5 uczniów wybranych przez Zarząd oraz Opiekun
Samorządu. Uczniowie będący członkami komisji wyborczej nie mogą być członkami
komitetów wyborczych, nie mogą też publicznie udzielać poparcia komitetom
i kandydatom.
3. Komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród uczniów przewodniczącego.
4. Komisja wyborcza działa pod nadzorem Dyrektora Szkoły, który może ten obowiązek
scedować na innego członka Rady Pedagogicznej (w tym – jeśli jest dwóch Opiekunów
Samorządu – na Opiekuna Samorządu niebędącego członkiem komisji wyborczej).
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§ 11
W wyborach startują komitety wyborcze, tj. 4-osobowe grupy uczniów, które w przypadku
wybrania utworzą Zarząd. W momencie zgłaszania komitetów i podczas kampanii
wyborczej należy wskazać potencjalne funkcje kandydatów w Zarządzie.
Członkami komitetów wyborczych mogą być uczniowie klas I-IV, którzy bez zarzutu
wywiązują się z obowiązków uczniowskich oraz uzyskali aprobatę nauczycielawychowawcy lub Dyrektora Szkoły.
Obowiązek zgłoszenia komitetu wyborczego przewodniczącemu komisji wyborczej ciąży na
dowolnym członku komitetu.
Każdy z komitetów wyborczych ma prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na terenie
Szkoły oraz poprzez media społecznościowe i radiowęzeł szkolny – według zasad
opracowanych przez urzędujący Zarząd.
§ 12
Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwami i składem
komitetów wyborczych.
Głosować można na jeden komitet.
Wyborca stawia znak "X" obok nazwy komitetu wyborczego, na który głosuje.
Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności członków komisji wyborczej.

§ 13
1. Zarząd zostanie utworzony przez komitet wyborczy, który uzyska największą liczbę głosów.
2. Członkowie tego komitetu wyborczego obejmą wskazane wcześniej funkcje w Zarządzie.

Rozdział V – przepisy końcowe
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§ 14
Regulamin Samorządu może zostać zmieniony na wniosek Zarządu lub zebrania wspólnego
samorządów klasowych z Zarządem odbywającego się przy obecności reprezentantów co
najmniej połowy oddziałów klasowych.
Zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez ogół uczniów szkoły w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym zwykłą większością głosów.
Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia zatwierdzającego wyniku głosowania.

