Załącznik Nr 9 Statutu LP

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W LICEUM PLASTYCZNYM IM. KATARZYNY KOBRO
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z:
−

art. 55 ustawy z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996r. Nr 67, poz. 329
z późn. zmianami),

−

§ 22 Statutu Szkoły
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1) Samorząd Uczniowski zrzesza wszystkich uczniów Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro
2) Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem uczniów szkoły.
3) Uczeń ma prawo w szczególności do:
a) zapoznania się z programem nauczania zajęć oraz zasadami systemu oceniania na
lekcjach w danym roku szkolnym,
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
c) traktowania, zgodnego z zasadami szacunku i godności osobistej,
d) wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także religijnych
– jeżeli nie narusza tym dobra innych,
e) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa,
f) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz do
poszanowania godności osobistej,
g) sprawiedliwej, motywującej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
zgodnych z ZWO, PSO.
4) Obowiązkiem ucznia jest:
a)

systematycznie uczyć się, rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w
zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne i nie
spóźniać się, poprawnie zachowywać się podczas zajęć lekcyjnych, przerw oraz poza
szkołą,
b) terminowo usprawiedliwiać nieobecności zwolnieniami od wpisywanymi do ucznia,
c) godnie reprezentować szkołę w różnych w szkole i na zewnątrz,
d) brać czynny udział w konkursach, przeglądach artystycznych, olimpiadach oraz,
e) dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo i innych,
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f)

schludny wygląd (Dotyczy higieny osobistej, ubioru oraz fryzury stosownej do szkoły. Nie
zezwala się na noszenie odzieży: podartej, brudnej, z niestosownymi napisami,
ekstrawaganckiej, odsłaniającej części ciała. Fryzur poklejonych typu „irokez”,
g) stosować obuwie na zmianę oraz przechowywać je w przeznaczonych do tego szafkach,
h) występować w stroju galowym na szkolnych i innych ujętych w harmonogramie na dany
rok szkolny (Strojem galowym dla jest: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica bądź
sukienka z bieli. Dla chłopców biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, sweter bądź
garnitur.),
i) przekazywać rodzicom bądź prawnym opiekunom terminach, wezwań do szkoły oraz
informacji o grożących im ocenach z zajęć ogólnokształcących oraz dopuszczających z
zajęć artystycznych jak również dla nich ocen z zachowania (dot. nagannych bądź
nieodpowiednich) na koniec roku szkolnego.
5) Uczniowi zakazuje się:
a) samookaleczania (dot. świadomego kolczykowania i innych uszkodzeń ciała, nie dot.
kolczyków w uszach),
b) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w tym z wykorzystaniem Internetu i telefonii
komórkowej,
c) spożywania alkoholu na terenie szkoły, poza nią we wszystkich miejscach publicznych,
d) rozprowadzania i zażywania narkotyków,
e) palenia tytoniu w szkole i miejscach publicznych,
f) korzystania podczas zajęć edukacyjnych oraz egzaminów z telefonów komórkowych,
aparatów fotograficznych, kamer, odtwarzaczy, dyktafonów itp., nagrywania treści lekcji
bez zgody nauczyciela, korzystania z aparatów fotograficznych i kamer na zajęciach (nie
dotyczy zajęć edukacyjnych podstawy fotografii i filmu). W przypadku łamania zakazu
sprzęt będzie konfiskowany i przekazywany rodzicom. Jeśli sytuacja powtórzy się,
konsekwencją będzie obniżenie oceny ze sprawowania, w przypadku korzystania z
takiego sprzętu podczas egzaminów uczeń zostaje skreślony z listy zdających a egzamin
unieważniony.
§ 2

1) Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a)
b)
c)
d)
e)

Rada Uczniów,
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Prezydium Samorządu Uczniowskiego,
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego,
Skarbnik.

2) Kadencja Organów Samorządu trwa od października jednego roku do końca września roku
następnego.
3) Wybieralnym Organem Samorządu Uczniowskiego jest Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego.
4) Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu września zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej.
5) Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać nauczyciel, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz
uzyskał największą ilość głosów.
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§ 3

1) Organy Samorządu działają w oparciu o roczny plan pracy, przyjęty Uchwałą Rady Uczniów.
2) Zakres działania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego zostały określone w § 22 Statutu
Szkoły.
ROZDZIAŁ 2
ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOW SKIEGO

§ 4

1) W skład Rady Uczniów wchodzą przewodniczący trójek klasowych.
2) Rada Uczniów podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
3) Rada Uczniów jest organem, który może przygotować projekt zmian w regulaminie Samorządu
Uczniowskiego.
a) głosowanie odbywa się w klasach przez ogół uczniów zwykłą większością głosów, w
głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim,
b) Rada Uczniów podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub odrzucenie Regulaminu
Samorządu Uczniowskiego bądź jego zmian,
c) wszyscy uczniowie Rady Uczniów mają prawo zgłaszania projektu uchwał,
d) głosowanie jest ważne, jeśli wzięło w nim udział 50% + 1 wszystkich członków Rady Uczniów,
e) członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach Samorządu
Uczniowskiego.
§ 5
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest reprezentantem wszystkich uczniów.
2) Do zadań przewodniczącego należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kierowanie pracą Samorządu,
reprezentowanie uczniów na zewnątrz,
współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia z dyrekcją szkoły i nauczycielami,
czynne włączenie się do organizacji wszystkich uroczystości w szkole,
zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

3) Głos przewodniczącego w przypadku równego podziału głosów ,,za” i ,,przeciw” (dotyczy
przyjęcia bądź odrzucenia uchwały) jest decydujący.
4) Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok.
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5) Przewodniczący wybiera swego zastępcę.
6) Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może przed upływem kadencji zrezygnować lub zostać
odwołany przez Radę Uczniów, jeśli wniosek ten poprze 50% członków Rady Uczniów.
7) W przypadku rezygnacji przewodniczącego jego obowiązki przejmuje zastępca
przewodniczącego.
8) Wybór przewodniczącego odbywa się w terminie 1 miesiąca na zasadach określonych
w ordynacji wyborczej.

§ 6

1) W skład Prezydium Samorządu wchodzą:
a)
b)
c)
d)

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
sekretarz,
skarbnik.

2) W zebraniach Samorządu Uczniowskiego uczestniczy Rzecznik Praw Ucznia wybierany przez
młodzież w wyborach powszechnych.
3) Prezydium podejmuje decyzje większością głosów.

§ 7

1) Rzecznik Praw Ucznia stoi na straży gwarantowanych uczniowi praw.
2) Występuje w obronie praw na forum szkoły.
3) Rzecznik Praw Ucznia powinien rozwiązywać problemy na najwyższym stopniu administracyjnym.
4) W razie nieobecności Rzecznika Praw Ucznia jego funkcję tymczasowo przejmuje Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego.
5) W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Ucznia może zrezygnować ze swej
funkcji przed upływem kadencji.
6) Wybór nowego Rzecznika Praw Ucznia odbywa się w terminie jednego tygodnia na zasadach
określonych w ordynacji wyborczej.

§ 8
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1) Skarbnik Samorządu jest powoływany przez Radę Uczniów na jeden rok.
2) Zadaniem skarbnika jest dbanie o zasoby kasy Samorządu, poprzez poszukiwanie sponsorów,
kontrolowanie wydatków Samorządu.
3) Odpowiada za finansowanie zadań powierzonych mu przez Samorząd Uczniowski.
4) Dyspozycje Skarbnikowi wydaje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
5) Skarbnik prowadzi rozliczenia finansowe w postaci:
a) rachunków dokonanych zakupów,
b) dowody wpłat potwierdzone przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
6) Na koniec kadencji rozlicza się z powierzonych mu funduszy.
7) Skarbnik może być odwołany przez Radę Uczniów.

§ 9

1) Zebranie Rady Uczniów odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2) Zebrania powinny odbywać się w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
3) Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo zwołać specjalne zebranie Rady Uczniów
podczas dużej przerwy.
4) Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
zwołać specjalne zebranie Rady Uczniów lub Prezydium Samorządu Uczniowskiego w czasie zajęć
lekcyjnych.
5) Zebrania Rady Uczniów są protokołowane a protokoły z zebrań mogą być udostępnione Dyrekcji
Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.
6) W zebraniach Rady Uczniów mogą uczestniczyć: Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor,
Wicedyrektor lub inne osoby zaproponowane przez Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego.
7) Zebrania Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu

§ 10

1) Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest wybierany corocznie do 30 IX.
2) Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego powierza Dyrektor Szkoły wybranemu przez ogół
uczniów nauczycielowi.
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3) Opiekun Samorządu sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu oraz służy radą i
pomocą w przedsięwzięciach Samorządu.
4) Kontroluje wpływy i wydatki finansowe.
5) Jest łącznikiem pomiędzy Dyrekcją Szkoły a Samorządem Uczniowskim.
6) W imieniu Dyrekcji Szkoły nadzoruje zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem
oświatowym.
7) Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest jedyną osobą upoważnioną do zwalniania uczniów z
zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie.
8) Z uzasadnionych przyczyn opiekun może zrezygnować z funkcji.

ROZDZIAŁ 3
ORDYNACJA WYBORCZA

§ 11

1) Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Liceum Plastycznego.
2) Uczniowie wybierają w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (może nim zostać uczeń kl. I – III).
3) Głosowanie jest dobrowolne.
4) Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do 30 IX następnego roku.

§ 12

1) Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli klasy IV.
2) Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun ustępującego Samorządu.
3) Komisja Wyborcza powołana jest 10 IX i kończy swą działalność z dniem ogłoszenia wyników
tj. 30 IX.

6

Załącznik Nr 9 Statutu LP
§ 13

1) Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego, na Rzecznika Praw Ucznia oraz Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego zgłaszani są do Komisji Wyborczej do 14 IX.
2) Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
3) Kandydaci zgłaszają się sami lub wysuwają ich klasy.
4) Liczba kandydatów jest nieograniczona.

§ 14

1) Kampania przedwyborcza zaczyna się 15 IX.
2) Kampania musi mieć charakter pozytywny.
3) Na dzień przed wyborami obowiązuje cisza wyborcza.
4) W ramach kampanii dopuszcza się:
a) rozwieszanie plakatów w miejscach dozwolonych,
b) rozdawanie ulotek,
c) organizowanie spotkań z kandydatami w czasie przerw, na godzinie do dyspozycji
wychowawcy za jego zgodą oraz w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
5) Koszty kampanii przedwyborczej pokrywa klasa, która wysunęła kandydata lub sam kandydat.

§ 15

1) Karty do głosowania przygotowuje opiekun ustępującego Samorządu Uczniowskiego.
2) Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok nazwiska umieszczony jest symbol klasy,
do której uczęszcza kandydat.
3) Odbiór kart do głosowania, głosujący potwierdzają swoim podpisem na liście.

§ 16

1) Wybory odbywają się w przedostatnim, roboczym dniu września.
2) Głosowanie jest tajne.
3) W lokalu wyborczym znajduje się urna.
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4) Głosowanie odbywa się kolejno klasami.
5) Po głosowaniu komisja przystępuje do liczenia głosów.

§ 17

1) Wyborca ma prawo oddać jeden głos.
2) Wybór zakreśla znakiem X przy nazwisku kandydata.
3) Głos jest nieważny, gdy na karcie zaznaczono więcej niż jedno nazwisko lub nie zaznaczono
żadnego nazwiska.

§ 18

1) Po wyborach Komisja Wyborcza sporządza protokół. Oryginał przekazuje dyrektorowi, duplikat
wywiesza na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
2) W przypadku jednakowej ilości głosów przydzielonych kandydatom, Rada Uczniów przydziela
mandaty w drodze losowania.
3) Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględną
większość głosów.
4) Przewodniczący wybiera swego zastępcę.
5) Następne wybory organizuje ustępujący Samorząd Uczniowski.

ROZDZIAŁ 4
ORDYNACJA WYBORCZA RZECZNIK A PRAW UCZNIA
I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 19

1) Prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom.
2) Ogół uczniów wybiera Rzecznika Praw Ucznia oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w
głosowaniu pośrednim.
3) Głosowanie jest dobrowolne.
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4) Kadencja Rzecznika Praw Ucznia jak również Opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
5) Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad ordynacji wyborczej czuwa Prezydium
Samorządu Uczniowskiego.

§ 20

1) Kandydaci na Rzecznika Praw Ucznia oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszani są do
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego do 14 września.
2) Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.
3) Kandydatów zgłaszają klasy.
4) Każda klasa może zgłosić dwóch kandydatów.

§ 21

1) Kandydaci muszą zostać zaprezentowani całej społeczności.
2) Termin prezentacji ustala Dyrektor Szkoły.
3) Kandydaci mogą zaprezentować się sami lub zostać zaprezentowani przez przedstawicieli klas.

§ 22

1) Głosowanie odbywa się w dniu wyborów Samorządu Uczniowskiego.
2) Każdy uczeń dysponuje jednym głosem.
3) Rzecznikiem Praw Ucznia oraz Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostają Ci kandydaci, którzy
otrzymają największą ilość głosów.
4) W przypadku jednakowej ilości głosów wynik zostaje rozstrzygnięty przez losowanie
zorganizowane przez Radę Uczniów.

§ 23

1) Po przeprowadzonych wyborach Komisja sporządza protokół , oryginał którego przekazuje
Dyrektorowi Szkoły.
2) Dyrektor na wniosek Prezydium Samorządu Uczniowskiego zatwierdza Rzecznika Praw Ucznia
oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przedstawia Radzie Pedagogicznej.
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ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jej uchwalenia.
Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Tekst ujednolicony uwzględniający uchwałę Nr 42 Rady Pedagogiczne z dnia 31-08-2011 r.
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