Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 3
w Białymstoku

Rozdział I
Informacje ogólne
§1 1.

Samorząd Uczniowski III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
§2 1. Samorząd jest jednym z organów szkoły, działającym na podstawie Ustawy o systemie
oświaty z 1991 roku (ze zmianami).
Rozdział II
Cele i zadania programowe
§3 1. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
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4) prawo do udzielenia w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu
grozi kara dyscyplinarna;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo do złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania
nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
7) prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z
opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

2. Działalność Samorządu Uczniowskiego ma również na celu:
1) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i potrzeb
społeczności uczniowskiej;
2) propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat rządzenia i kształtowanie
umiejętności kierowania innymi;
3) propagowanie wśród uczniów pojęcia „społeczeństwa obywatelskiego”;
4) zbliżanie do siebie ludzi oraz przyczynianie się do integracji młodego pokolenia,
wzajemnej tolerancji i szacunku;
5) rozwijanie u przyszłych młodych obywateli poczucia odpowiedzialności za
współrządzenie państwem, ochronę spuścizny kultury i tradycji narodowej,
6) organizowanie spotkań członków Samorządu;
7) prowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, gazetki szkolne);
8) organizowanie przedsięwzięć propagujących samorządność, aktywny udział w życiu
obywatelskim i politycznym, wolontariat.
Rozdział III
Władza i struktura Samorządu Uczniowskiego
§4 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie III LO. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
3. Organy Samorządu stanowią:
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1) Sejmik Uczniowski;

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
§5 1. W skład Sejmiku Uczniowskiego wchodzą Przewodniczący Samorządów Klasowych
wszystkich klas w szkole.
2. W obradach Sejmiku w razie nieobecności Przewodniczącego Samorządu Klasowego
może brać udział jego zastępca.
3. Kadencja członków Sejmiku trwa jeden rok szkolny.
4. Sejmik Uczniowski zwołuje i kieruje jego obradami Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego lub jego zastępca.
5. Pierwsze posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego zwołuje Przewodniczący Samorządu w
listopadzie każdego roku.
6. Kolejne posiedzenia Sejmiku Uczniowskiego są zwoływane przez Przewodniczącego
Samorządu w zależności od potrzeb.

§6 1. Zadania i kompetencje Sejmiku Uczniowskiego:
1) zatwierdzenie rocznego planu pracy Samorządu oraz Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego, przygotowanego przez Zarząd Samorządu w listopadzie
każdego roku,
2) przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu Samorządu Uczniowskiego w
czerwcu każdego roku,
3) przeprowadzenie wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
4) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania danego nauczyciela
na opiekuna samorządu,
5) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie tradycji i dbanie o piękno
mowy ojczystej,
6) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb
młodzieży,
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7) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych
warunków do nauki oraz udzielenia pomocy materialnej młodzieży będącej w
trudnej sytuacji,
8) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie
odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspakajania własnych zainteresowań,
9) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne,
10) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
11) zapobieganie konfliktom między uczniami oraz podejmowanie prób
rozstrzygania sporów między uczniami,
12) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,
13) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzenia kary,
14) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z głosem
doradczym w sprawach wychowawczych i opiekuńczych,
15) dysponowanie funduszami Samorządu w porozumieniu z opiekunami,
16) współdecydowanie o przyznawaniu młodzieży stypendiów i innych form
pomocy materialnej,
17) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród.

2. Decyzje Sejmiku Uczniowskiego są podejmowane zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jego członków.

§7 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z 4 uczniów:
1) Przewodniczącego,
2) zastępcy przewodniczącego,
3) sekretarza,
4) skarbnika
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem wykonawczym i działa we współpracy
z Sejmikiem Uczniowskim.
3. Do kompetencji Zarządu Samorządu Uczniowskiego należą:
1) opracowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
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2) opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego;

3) opiniuje wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału
od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym;
4) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
5) opiniowanie wysokości średniej ocen wymaganej do uzyskania Stypendium
Dyrektora Szkoły;
6) opiniowanie wniosku Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów;
7) kierowanie bieżącą działalnością samorządu;
8) reprezentowanie samorządu na zewnątrz;
9) kierowanie finansami samorządu;
10) współorganizowanie życia szkolnego;
11) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej pisemnych
wniosków i opinii dotyczących życia szkoły;
12) uczestniczenie w zebraniach

Rady Pedagogicznej w części dotyczącej

sprawozdań i opinii uczniowskich dotyczących funkcjonowania szkoły;
13) delegowanie przedstawiciela do komisji rozpatrującej na wniosek ucznia lub
jego rodzica kwestionujący wystawioną ocenę z zachowania;
14) zgłoszenie kandydata do Nagrody Dobrego Polaka zgodnie z kryteriami;
15) uchwalenie

i

przedstawienie

Dyrektorowi

i

Radzie

Pedagogicznej

sporządzonych przez Samorząd wniosków o przyznanie stypendium Prezesa
Rady Ministrów;

§8

1. Wybory Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się w
drugim tygodniu października.
2.

Do przeprowadzenia wyborów zostaje powołana przez Sejmik Uczniowski Komisja
Wyborcza, złożona z trzech członków.

3.

Komisja Wyborcza w pierwszym tygodniu października ogłasza dokładny termin
wyborów i podaje go do publicznej wiadomości.

4.

Kandydatem na Przewodniczącego może być uczeń klasy pierwszej i drugiej.
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Uczeń kandydujący powinien otrzymać pisemną pozytywną opinię wychowawcy

klasy, musi mieć bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen na ostatnim
świadectwie (promocyjnym lub ukończenia szkoły) nie może być niższa niż 4,0
nie może mieć okresowych i końcowych ocen

niedostatecznych

i

dopuszczających, a ocena z zachowania powinna być co najmniej bardzo dobra.
6.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie zgłoszony zostanie tylko jeden
kandydat, wyborów nie przeprowadza się, a kandydatowi powierza się obowiązki
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

7.

Kandydatów weryfikują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

8.

Kampania wyborcza prowadzona w drugim tygodniu października musi odbywać
się w sposób kulturalny i nie przeszkadzający normalnemu funkcjonowaniu szkoły.

9.

Wybory nadzorowane przez Komisję Wyborczą odbywają się w ciągu jednego dnia
w godzinach od 10.00 do 14.00 w wyznaczonym wcześniej miejscu na terenie
szkoły.

10. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza w obecności opiekuna Samorządu
otwiera urnę wyborczą i przystępuje do liczenia głosów.
11. Przewodniczącym Samorządu zostaje ten kandydat, który uzyskał największą
liczbę ważnych głosów.
12. Komisja Wyborcza ogłasza i podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów na
drugi dzień po wyborach.
13. Nowy Przewodniczący Samorządu jest przedstawiany na najbliższym zebraniu
Rady Pedagogicznej.
14. Nowy Przewodniczący dobiera sobie współpracowników, którzy będą stanowić
Zarząd (pod warunkiem akceptacji tych kandydatów przez opiekuna Samorządu).
15. Pierwsze powyborcze posiedzenie Sejmiku Uczniowskiego zwołuje w ciągu 14 dni
od ogłoszenia wyników wyborów ustępujący Przewodniczący, który przekazuje
swoją funkcję nowemu Przewodniczącemu w obecności Dyrektora Szkoły,
opiekunów Samorządu i nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
16. Kadencja Zarządu trwa 1 rok od momentu ogłoszenia wyników wyborów.
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§9 1. Członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego można odwołać, jeżeli jego zachowanie
zostało uznane przez opiekunów Samorządu za naganne.
2. Na miejsce odwołanego Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego
powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów, a nie jest w Zarządzie, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez Sejmik
Uczniowski i Radę Pedagogiczną.
3. Na miejsce odwołanego członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego Przewodniczący
powołuje nowego członka Zarządu.
4. Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w
Zarządzie. Stosuje się wtedy § 9 ust.3.

Rozdział IV
Przypisy końcowe
§10 1. Członkowie Sejmiku Uczniowskiego mogą zgłaszać wnioski, inicjatywy i propozycje do
planu pracy Samorządu Uczniowskiego wraz z uzasadnieniem.
2. Decyzje podjęte przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego muszą być zatwierdzone
przez opiekuna Samorządu i Dyrektora Szkoły.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany przez Zarząd Samorządu
Uczniowskiego i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły oraz Sejmik Uczniowski Samorządu
Uczniowskiego przy III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w
Białymstoku 20 maja 2010 r. z późniejszymi zmianami.
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