Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im.
ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle
§2
Samorząd

uczniowski,

działający

w

II

Liceum

Ogólnokształcącego

im.

ppłk.

J.Modrzejewskiego w Jaśle, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty
z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Statutu II Liceum
Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§ 3.Do głównych celów działalności SU należą:
1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
3. Zwiększanie

aktywności

uczniowskiej,

rozwijanie

zainteresowań

uczniów

i

realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
5. Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
6. Reprezentowanie działalności SU przed dyrektorem, radą pedagogiczną, radą
rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§ 4. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§ 5.Opiekuna SU wybiera Samorząd Uczniowski.
§ 6. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

1. Wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
2. Inspirowanie uczniów do działania,
3. Pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§ 7.Do wybieralnych organów SU należą:
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada Uczniów.
§ 8. Ich kadencja trwa jeden rok . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą
być łączone.
§ 9. Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach bezpośrednich.
§ 10. Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:
1. Prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
2. Troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy - uzgadnianie bieżących
zadań z zastępcą.

3. Kierowanie pracą samorządów klasowych.
4. Kierowanie działalnością sekcji Samorządu.
5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

§ 11. Zastępca Przewodniczącego wybierany jest przez Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego spośród uczniów szkoły.
§ 12.Do zadań Zastępcy należy:
1. Współpraca z przewodniczącym i sekcjami
2. Pełnienie obowiązków Przewodniczącego w razie jego nieobecności.
§ 13. Sekretarz jest wybierany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród
uczniów szkoły.
§ 14. Do zadań Sekretarza należy:
1. Prowadzenie zeszytu protokołów.
2. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
§ 15. Skarbnik jest wybierany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego spośród
uczniów szkoły.
§ 16. Do zadań Skarbnika należy:
1. Prowadzenie księgi dochodów i wydatków Samorządu Uczniowskiego.
2. Zebranie składki uczniowskiej.
§ 17.Do kompetencji Zarządu SU należy:
1.Koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich.
2. Opracowanie rocznego planu działania SU.
3. Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby.
4. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii
członków SU.
5. Zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

§ 18. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie
co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz na kwartał.
§ 19. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1. Uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU.
2. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji.
3. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów.
4. Troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU.
5. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 20.Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU.
2. Wiceprzewodniczącego SU.

3. Skarbnika.

4. Sekretarza.
§ 21 . Rada Uczniów zostaje powołana przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego, tworzy ją 12
uczniów – 1 uczeń z każdej klasy powoływany przez Samorząd Klasowy.
§ 22. W ramach swoich kompetencji RU:
1. Diagnozuje potrzeby uczniów.
2. Zgłasza propozycje i korekty do planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
§ 23. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych
członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 24. Datę wyborów do Zarządu SU wyznacza Opiekun Samorządu.
§ 25.Kandydatów na przewodniczącego SU zgłaszają samorządy klasowe.
§ 26.1. Okres zgłaszania kandydatów to 7 dni od dnia ogłoszenia terminu wyborów.
2. Kandydat na przewodniczącego SU powinien:
1.być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym,
2. być kulturalnym, umieć współpracować w grupie, umieć podejmować decyzje, negocjacje,
3. chętnie działać na rzecz uczniów, być tolerancyjnym,
4. posiadać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
§ 27. Kampania wyborcza trwa dwa tygodnie (od momentu zgłoszenia kandydatur). W czasie
kampanii nie można oczerniać kontrkandydatów.
§ 28. 1.W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
2. Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia i jest:
1.powszechne (każdy uczeń ma prawo do głosu),
2. równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),
3. bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),
d) tajne (głosujący pozostaje anonimowy).
3. Każdy wyborca na karcie głosowania wybiera tylko jedno nazwisko. Obok niego stawia
znak „X”.
4. Głos jest ważny, gdy na kartce jest tylko jeden znak. Dodatkowe uwagi dopisywane przez
wyborców nie powodują unieważnienie głosu.
5. W skład komisji wyborczej wchodzą:
1.przewodniczący komisji – Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego powołana,
2. zastępca przewodniczącego – opiekun SU,
3. członkowie – trzech przedstawicieli Rady Uczniów.
§ 29. 1.Przewodniczącym SU zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

2. Jeżeli kandydaci na przewodniczącego SU uzyskają taką samą liczbę głosów,
przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wyniki głosowania zostają ogłoszone następnego dnia.
4. Nad porządkiem wyborów czuwa opiekun SU.
§ 30. 1.Wybory do SU powinny odbyć się do końca października każdego roku szkolnego.
2.Nowy SU rozpoczyna swoją działalność z dniem pierwszego listopada.
§ 31.1.Mandat członka Zarządu SU oraz Rady Uczniów wygasa w razie:
1. Rezygnacji.
2. Końca kadencji.
3. Po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

1.rezygnacji,
2. końca kadencji,
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
1.w miejsce Rady Uczniów – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na
czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory.
2.w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich
obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne.
3,w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki
Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory
powszechne.

