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I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego I Liceum i Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

!

Art.1
1. Samorząd uczniowski jest społecznym organem I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Gimnazjum Dwujęzycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który tworzą wszyscy
uczniowie Liceum i Gimnazjum.
2. Samorząd uczniowski działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
– Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły.
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Art. 3
1. Samorząd uczniowski działa poprzez organy, które są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Organami samorządu są:
- Prezydium samorządu, zwane dalej Samorządem Szkolnym

- Rady klas
- Zgromadzenie rad klas
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ROZDZIAŁ II
RADY KLAS

!

Art. 4
1. Rada klasy, zwana dalej samorządem klasy powoływana jest corocznie przez uczniów każdej klasy w tajnym
i demokratycznym głosowaniu.
2. Samorząd klasy tworzą:
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- skarbnik
3. Kandydatów na członków samorządu klasy mogą zgłaszać wszyscy uczniowie danej klasy. Uczestnictwo w
samorządzie klasy ma charakter dobrowolny. W skład samorządu klasy nie mogą wchodzić uczniowie
urlopowani w semestrze w którym odbywa się głosowanie.
4. Wyboru samorządu klasy dokonuje się najpóźniej w 14 dniu od rozpoczęcia roku szkolnego, w obecności co
najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów klasy.
5. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6.Wyniki wyborów są jawne.
Art. 5
1. Odwołanie samorządu klasy lub jego członka może nastąpić w drodze głosowania, na umotywowany
wniosek ucznia klasy i/lub wychowawcy klasy.
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2. Głosowanie odbywa się w sposób tajny i demokratyczny, a odwołanie uznaje się za ważne, jeżeli
odpowiedziało się za nim co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów klasy.
3. Powołanie nowego samorządu klasy lub jej członka następuje w trybie art. 4 pkt. 4 regulaminu samorządu
uczniowskiego w ciągu 7 dni od odwołania poprzedniego samorządu klasowego lub jego członka.
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Art. 6
1. Samorząd klasy uczestniczy w organizacji życia klasy i w rozwiązaniu jej problemów wewnętrznych,
współpracując z wychowawcą klasy.
2. Samorząd klasy jest łącznikiem pomiędzy klasą, a samorządem szkolnym oraz pomiędzy klasą, a
wychowawcą i nauczycielami.
3. Samorząd klasy ma obowiązek aktywnego działania i współpracy z samorządem szkolnym, w szczególności
w zakresie:

- realizacji zadań powierzonych jej przez samorząd szkolny,
- organizacji i nadzoru realizacji zadań powierzonych klasie przez samorząd szkolny
- dążenia do wzmożenia aktywności klasy na forum szkoły, w ramach samorządu uczniowskiego.
4. Samorząd klasy ma prawo występowania do samorządu szkolnego o pomoc w rozwiązywaniu wewnętrznych
konfliktów w klasie.
5. Ponadto, w celu usprawnieniu swoich działań, samorząd klasy może powierzyć swoim członkom dodatkowe
funkcje.
6. Samorząd klasowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
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ROZDZIAŁ III
SAMORZĄD SZKOLNY
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Art. 7
Samorząd szkolny jest organem koordynującym działania samorządu uczniowskiego i bezpośrednio
wypełniającym zadania samorządu uczniowskiego wynikające ze Statutu szkoły w ramach postanowień
regulaminu samorządu uczniowskiego.
Art. 8
1. Samorząd szkolny liczy 10 członków wybieranych w demokratycznych, tajnych wyborach przez uczniów
całej szkoły. Wybory przeprowadzane są przez komisję skrutacyjną złożoną z uczniów wchodzących w skład
samorządu szkolnego ustępującej kadencji. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić uczniowie
kandydujący w przeprowadzanych wyborach.
2. Kadencja samorządu szkolnego upływa z chwilą ogłoszenia przez komisję skrutacyjną wyników głosowania
i składu nowego samorządu szkolnego.
3. Kadencja członka samorządu szkolnego trwa 2 lata i/lub kończy się z ukończeniem przez danego ucznia
pierwszego semestru 3 klasy liceum (ze względu na priorytet matury). W takim wypadku samorząd szkolny
może ogłosić wybory dodatkowe w celu uzupełnienia liczby członków samorządu szkolnego. Wybory
odbywają się wówczas zgodnie z art. 8, pkt. 1 regulaminu samorządu uczniowskiego.
3.
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5. Członkami samorządu nie mogą być uczniowie ukarani naganą Dyrektora szkoły w formie pisemnej,
zgodnie z § 30, pkt. 1c,, dopóki nie ulegnie ona zatarciu.
6. Do Samorządu Szkolnego nie mogą kandydować uczniowie ukarani naganą Dyrektora szkoły w formie
pisemnej, zgodnie z § 30, pkt. 1c,, dopóki nie ulegnie ona zatarciu.
7. Uczeń będący członkiem Samorządu Szkolnego z dniem otrzymania nagany Dyrektora szkoły w formie
pisemnej, zgodnie z § 30, pkt. 1c,, zostaje wykluczony z samorządu szkolnego, a jego kadencja nie ulega
przedłużeniu po zatarciu nagany.
8. Samorząd szkolny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków
samorządu szkolnego.
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Art. 9
1. Samorząd szkolny wybiera sposób swoich członków:

- przewodniczącego samorządu szkolnego
- zastępcę przewodniczącego samorządu szkolnego
- skarbnika samorządu szkolnego
2. Pracami samorządu szkolnego kieruje przewodniczący samorządu szkolnego, a w czasie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego samorządu szkolnego.
3. W celu usprawnienia swoich działań, samorząd szkolny może powierzyć swoim członkom dodatkowe
funkcje.
4. Zebrania samorządu szkolnego zwoływane są przez przewodniczącego samorządu szkolnego, a w czasie
jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego samorządu szkolnego oraz na wniosek

- co najmniej 2 członków samorządu szkolnego
- opiekuna samorządu
- Dyrektora szkoły
5. Odwołanie członka samorządu odbywa się podczas tajnego i demokratycznego głosowania, w obecności,
co najmniej 2/3 składu samorządu. W przypadku odwołania członka samorząd szkolny może ogłosić wybory
dodatkowe w celu uzupełnienia liczby członków samorządu szkolnego. Wybory odbywają się wówczas
zgodnie z art. 8, pkt. 1 regulaminu samorządu uczniowskiego.
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Art. 10
Do zadań samorządu szkolnego należy:
- reprezentowanie samorządu na terenie liceum i gimnazjum oraz poza nim.

-

dysponowanie funduszami samorządu szkolnego
przeprowadzenie konsultacji ze społecznością szkolną, w szczególności z samorządami klas
powoływanie i odwoływanie opiekunów samorządu
wstępowanie do odpowiednich organów szkoły jako mediator lub strona, w sporach pomiędzy uczniami a
nauczycielami i innymi organami szkoły

- organizowanie życia szkoły zgodnie z postanowieniami §11, pkt. 4b Statutu Szkoły
4.
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- przygotowywanie corocznego raportu ze swojej działalności i przedstawienie go społeczności szkolnej
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Art. 11
Do praw samorządu szkolnego należy:
- dostęp do informacji i dokumentacji dotyczących organizacji i działalności Liceum i Gimnazjum, na
ogólnych zasadach i zgodnie z postanowieniami statutu szkoły

- samodzielne wykonywania wszelkich czynności powierzonych samorządowi szkolnemu przez regulamin

!
!

samorządu

ROZDZIAŁ IV
PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W RADZIE SZKOŁY

Art. 12
1. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego w Radzie Szkoły reprezentują i podejmują głos na jej forum, w
imieniu samorządu uczniowskiego.
2. Szczegółowy sposób zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów przedstawicieli samorządu
uczniowskiego w radzie szkoły określa samorząd szkolny.
3. Przedstawiciel samorządu w radzie szkoły zobowiązany jest do informowania samorządu szkolnego o swojej
działalności w radzie, a także do zgłoszenia na jej forum wniosków, opinii i propozycji samorządu szkolnego.
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Art. 13
Współpraca samorządu uczniowskiego z pedagogiem szkolnym opiera się na partnerskich zasadach, stąd
przyznaje się pedagogowi szkolnemu prawo zgłaszania samorządowi szkolnemu propozycji dotyczących
realizacji przez samorząd uczniowski statutowych praw i obowiązków. Propozycje te nie maja charakteru
wiążącego.
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ROZDZIAŁ V
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO
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Art. 14
1. Opiekunami samorządu szkolnego jest dwóch nauczycieli obdarzonych szczególnym zaufaniem samorządu
szkolnego, bycie opiekunem ma charakter dobrowolny.
2. Opiekun samorządu szkolnego reprezentuje samorząd szkolny na posiedzeniach rady pedagogicznej,
przedstawiając na jej forum wnioski, opinie i propozycje samorządu.
3. Opiekun samorządu szkolnego nie ma prawa udziału w głosowaniach przeprowadzanych przez samorząd
szkolny. Opiekun samorządu może uczestniczyć w zebraniach samorządu szkolnego z głosem doradczym, a
ponadto ma prawo:

- wnioskowania o zwołanie zebrania samorządu szkolnego
- przedstawiania samorządowi szkolnemu wniosków i propozycji na równi z członkami tego organu
5.
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4. Powołanie i odwoływanie opiekuna samorządu następuje na wniosek samorządu szkolnego i dokonywane w
obecności przynajmniej ⅔ składu samorządu szkolnego.
5. Opiekun samorządu może zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji, lecz musi uprzedzić o tym samorząd
7 dni przed planowanym zakończeniem współpracy.
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ROZDZIAŁ VI
WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU Z DYREKTOREM SZKOŁY
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Art. 15
1. Współpraca samorządu z Dyrektorem szkoły stanowi podstawę wszelkich kontaktów samorządu z organami
Szkoły.
2. Dyrektor szkoły ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach samorządu szkolnego.
3. Dyrektor szkoły ma prawo zgłaszania propozycji samorządowi szkolnemu, do których w ciągu 14 dni
samorząd szkolny musi się oficjalnie ustosunkować.
4. W semestrze powinny odbyć się przynajmniej dwa spotkania Dyrektora szkoły z przynajmniej ⅔ składu
samorządu szkolnego.
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ROZDZIAŁ VII
FUNDUSZE SAMORZĄDU
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Art. 16
1. Samorząd szkolny ma prawo gromadzić fundusze na działalność.
2. Samorząd szkolny może zobowiązać samorządy klasowe do systematycznego zbierania dobrowolnych
składek uczniowskich na działalność samorządu.
3. Odpowiedzialność za bieżące gospodarowanie funduszami samorządu spoczywa na skarbniku samorządu
szkolnego.
4. Skarbnik samorządu szkolnego jest jedyną osobą uprawnioną do bezpośredniego wykonywania decyzji
samorządu szkolnego, dotyczących bieżącego gospodarowania funduszami samorządu uczniowskiego.
5. Skarbnik samorządu szkolnego przygotowuje coroczny raport o wykorzystaniu funduszy samorządu, który
stanowi integralną część corocznego raportu samorządu szkolnego.
6. Samorząd szkolny ma prawo wnioskowania do Rady Rodziców o udzielenie dofinansowania na działalność
samorządu.
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ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 17
1. Rada Szkoły stwierdza zgodność regulaminu samorządu uczniowskiego ze Statutem szkoły.
6.
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2. W razie nie powołania Rady Szkoły, stwierdzenia zgodności regulaminu samorządu uczniowskiego ze
Statutem szkoły może dokonywać rada pedagogiczna lub Dyrektor szkoły.
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Art. 18
Wniosek o zmianę Statutu Liceum i Gimnazjum składa Radzie Szkoły przedstawiciel samorządu
uczniowskiego na wniosek samorządu szkolnego.
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Art. 19
1. Regulamin samorządu uczniowskiego może ulec zmianie w całości lub części.
2. Postępowanie w sprawie zmiany regulaminu samorządu uczniowskiego wszczyna się na wniosek co
najmniej 2/3 członków samorządu szkolnego.
3. Wnioskodawca w ciągu 7 dni od złożenia wniosku musi przedstawić poprawki lub nową wersję regulaminu
samorządu uczniowskiego samorządowi szkolnemu.
4. Samorząd szkolny głosuje nad wprowadzeniem poprawek lub nowego regulaminu w życie w ciągu 14 dni od
otrzymania poprawek lub nowej wersji regulaminu.
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Art. 20
Wszelkie decyzje podjęte przez samorząd szkolny przed uchwaleniem regulaminu samorządu uczniowskiego są
prawnie skuteczne.
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Art. 21
1. Treść regulaminu samorządu uczniowskiego jest powszechnie dostępna oraz udostępniona przez bibliotekę
szkolną.
2. Regulamin samorządu wchodzi w życie 5 marca 2014 r.
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