REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
Kędzierzynie – Koźlu.

w

§2
Samorząd uczniowski, działający w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie Koźlu, zwany dalej
SU, działa na podstawie: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148), Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457), Statutu Szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu, oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich
sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla
wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§5
Opiekuna SU wybiera Dyrektor Szkoły, za zgodą kandydata. Wybór musi zostać zaakceptowany przez Zarząd SU. Prawo
kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. Kadencyjność wynosi rok.
§6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§7
Do wybieralnych organów SU należą:
a. Rada Samorządów Klasowych.
b. Prezydium Samorządu Uczniowskiego – 10 osób z najlepszym wynikiem w głosowaniu. Kadencja trwa 1 rok. Funkcje
pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.
c. Zarząd SU (Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik) tworzą kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
d. Funkcje pełnione w zarządzie SU ustalane są spośród wyżej wymienionych kandydatów na pierwszym spotkaniu
Prezydium SU (wszyscy kandydaci biorący udział w wyborach)
§8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.,
c. informują uczniów o działalności Prezydium SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów
Klasowych.
§9
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Prezydium SU.
§ 10
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a. współpraca z Prezydium SU i Opiekunem SU,
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Prezydium SU,
c. zgłaszanie propozycji działań dla Prezydium SU,
d. kontrolowanie zgodności działań Prezydium SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy
członków Rady Samorządów Klasowych.
§ 11
Do kompetencji Prezydium SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
e. relację ze szkolnych wydarzeń na profilach społecznościowych szkoły oraz gablocie SU
f. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu
SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
§ 12
Do obowiązków członków Prezydium SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Prezydium SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Prezydium SU

§ 13
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika.
4. Sekretarza
§ 14
Przewodniczący SU, w zastępstwie wiceprzewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe
z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Samorządów Klasowych.
§ 15
Skarbnik Zarządu:
a. gromadzi środki finansowe,
b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.
§ 16
Sekretarz Zarządu:
a. sporządza protokoły zebrań Prezydium SU.
b. jest odpowiedzialny za publikację relacji z wydarzeń szkolnych.
§ 17
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony
na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
§ 18
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z
prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ZASOBY MATERIALNE
§ 18
Samorząd może korzystać z zasobów materialnych szkoły (pomieszczeń, przedmiotów będących własnością szkoły) za zgodą
dyrekcji szkoły, oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 19
W zakresie środków finansowych:
1.
2.
3.

Samorząd ma prawo gromadzić środki finansowe na specjalnie utworzonym do tego celu subkoncie.
Subkonto, o którym mowa w par. 19, pk. 1 tworzy się jako subkonto Rady Rodziców.
Środki finansowe o których mowa w par. 19 muszą być gromadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Samorząd może je uzyskiwać m.in. jako środki Rady Rodziców przekazane mu na realizacje celów SU.

§ 20
Środkami finansowymi dysponuje Zarząd SU w porozumieniu z Opiekunem SU. Może je przeznaczać na cele zgodne ze
statutem szkoły, niniejszym regulaminem, mając na uwadze realizacje swoich podstawowych celów, przyjętego planu
działania, oraz dobra uczniów II LO.
§ 21
SU prowadzi ewidencje środków gromadzonych na na subkoncie o którym mowa w par. Osobę wyznaczoną do realizacji
tego zadania stanowi Skarbnik SU.

Rozdział VI: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 22
W wyborach do Samorządu Uczniowskiego wybierany jest Przewodniczący Samorządu, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz
skarbnik. Pozostali kandydaci tworzą Prezydium SU (6 osób)
§ 23
1. Czynne prawo wyborcze posiada każdy uczeń (może oddać jeden ważny głos)
2. Prawo kandydowania w wyborach do Prezydium Samorządu Uczniowskiego szkoły posiada uczeń uczęszczający do II
Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu, który nie został zawieszony w prawach ucznia. Kandydatów wyznaczają
poszczególne zespoły klasowe lub zgłaszają się indywidualnie
§ 24
Wybory na przewodniczącego szkoły przeprowadza ustępujący Samorząd Uczniowski, który tworzy Szkolną Komisję
Wyborczą. W przypadku ubiegania się kandydata o reelekcję zostaje on wyłączony z prac komisji.
Do zadań komisji należy:
a. Zebranie zgłoszeń kandydatów
b. Przygotowanie wyborów
c. Przeprowadzenie wyborów
d. Ogłoszenie wyniku wyborów
§ 25
1. Dzień wyborów poprzedza dwutygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają prawo zachęcać
pozostałych uczniów do oddania głosu na swoją osobę.
2. W czasie kampanii przewiduje się zorganizowanie wiecu na którym kandydaci będą mogli zaprezentować się na forum
szkoły.
3. Wybory odbywają się poprzez skreślenie odpowiedniego kandydata przez głosującego. Każdy głosujący uczeń posiada
jeden głos.
§ 26
1. Zarząd SU (Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz skarbnik) tworzą kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
2.Funkcje pełnione w zarządzie SU ustalane są spośród wyżej wymienionych kandydatów na pierwszym spotkaniu
Prezydium SU (wszyscy kandydaci biorący udział w wyborach)
§ 27
Kadencja Prezydium SU trwa jeden rok szkolny, do wyborów następnego SU.
§ 28
Po głoszeniu wyniku wyborów, w ciągu 2 tygodni Prezydium SU organizuje spotkanie dla wszystkich uczniów chętnych
zaangażować się w życie szkoły w celu wyłonienia sekcji w których będą działać.
§ 29
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej lub Prezydium SU
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas
określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Prezydium SU, Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub
przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący
qlub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.

Rozdział VII: WSPÓŁDZIAŁANIE SU Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA II LO
§ 30
1Celem współdziałania SU z RPU jest:
a.
b.
c.

zapewnienie przestrzegania praw i obowiązków ucznia
kształtowanie świadomości praw i obowiązków ucznia,
wpływanie poprzez opiniowanie, składanie wniosków, projektów na forum Rady Pedagogicznej i innych instytucji
szkolnych na formę i brzmienie przepisów dotyczących funkcjonowaniu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w
Kędzierzynie - Koźlu

§ 31
2a. W celu realizacji powyższych zadań RPU współpracuje z opiekunem SU, oraz Zarządem SU.
2.b.Obowiązkiem RPU wobec SU jest przedłożenie w formie ustnej, bądź pisemnej wniosków z pracy w minionym roku,
wraz z rozpoczęciem kadencji nowego Zarządu SU.
2.c. Na zakończenie kadencji RPU składa Zarządowi SU sprawozdanie pisemne ze swojej pracy.
2d. Zakres nieokreślonych w tym dokumencie zadań i kompetencji RPU określa Statut II LO.
§ 32
3.1.a. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w wyborach, które organizuje Samorząd Uczniowski w razie:
a.
b.
c.

Wygaśnięcia kadencji RPU,
Rezygnacji z pełnienia funkcji przez RPU,
Zaprzestanie pełnienia obowiązków nauczyciela II LO im. Mikołaja Kopernika w K-Koźlu przez RPU.

3.1.b Kandydatem na Rzecznika Praw Ucznia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika może zostać każdy
nauczyciel zatrudniony w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, który wyrazi zgodę na udział w wyborach,
oraz pełnienie tej funkcji w razie zdobycia największej liczby głosów.
3.1.c. Zarząd SU może samodzielnie podjąć starania w celu nakłonienia nauczycieli do podjęcia funkcji RPU. W zakresie
wyboru kandydata kieruje się dobrem ogółu uczniów w zakresie przestrzegania praw i obowiązków ucznia.
3.1.c. W razie występowania tylko jednego kandydata, wybory są także organizowane celem prezentacji kandydata ogółowi
społeczności uczniów.
3.2.a Kadencja Rzecznika Praw ucznia trwa 3 lata.
3.2.b. Rzecznik Praw Ucznia może być wybrany ponownie na następną kadencję.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Prezydium SU na wniosek Przewodniczącego SU,
Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów
Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego dnia 16.12.2019 na mocy głosowania
wszystkich uczniów szkoły.

