Regulamin Samorządu Uczniowskiego
XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta

Warszawa, 15 września 2018 roku

Rozdział I
§ 1.
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
1) na szczeblu klas - samorządy klasowe;
2) na szczeblu szkoły - rada uczniowska.
§ 2.
1. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania szkoły, a w szczególności
realizowania podstawowych praw ucznia, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej we współpracy z nauczycielem opiekunem;
5) prawo do prowadzenia radiowęzła;
6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
7) prawo tworzenia stron WWW.
2. Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
§ 3.
1. Samorząd uczniowski przeprowadza wybory na:
1) Opiekuna Samorządu uczniowskiego.
2) Rzecznika Praw Ucznia.
2. Opiekun samorządu uczniowskiego oraz Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w wyborach tajnych,
większościowych, bezpośrednich i równych.
3. Kadencja Opiekuna SU oraz Rzecznika Praw Ucznia trwa - 1 rok.

Rozdział II
Samorząd klasowy
§ 1.
1. Samorząd klasowy składa się z:
1) przewodniczącego;
2) zastępcy przewodniczącego;
3) skarbnika.
2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.
§ 2.
1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:
1) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;
2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;
3) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;
4) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
5) udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską;
6) informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej;
7) inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.
2. Uczniowie mogą powołać klasowego rzecznika praw ucznia.

Rozdział III
Rada Uczniowska
§ 1.
1. Rada Uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, większościowych, bezpośrednich i
równych.
2. W skład Rady Uczniowskiej wschodzą:
1) przewodniczący;
2) zastępca;
3. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa jeden rok.
4. Członkami rady mogą być uczniowie klas I - III.
5. Przewodniczący Rady Uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec
władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
6. Rada Uczniowska obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego i opiekuna samorządu
(minimum raz w miesiącu).
7. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego w ciągu tygodnia od
wyłonienia w wyborach rady.
8. Przedstawiciele samorządów klasowych, są organem doradczym. Rada uczniowska może skorzystać
z pomocy samorządów.
§ 2.
1. Do zadań podstawowych Rady Uczniowskiej należy:
1) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być
sprzeczny ze statutem szkoły;
2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich
wykonania;
3) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
4) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły;
5) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
6) wydanie opinii na temat funkcjonowania w społeczności szkolnej ucznia objętego karą określoną
w § 38 Statutu szkoły.
2. W razie konieczności Rada Uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno - regulaminową wyłanianą
z członków rady.

§ 3.
1. W celu usprawnienia swej działalności Rada Uczniowska może powołać sekcje do wykonywania
określonych zadań.
2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powołani na pierwszym zebraniu Rady Uczniowskiej.
3. W skład sekcji wchodzą uczniowie spoza Rady Uczniowskiej.
4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie wypełniają swych
obowiązków.
5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący Rady Uczniowskiej wraz z nauczycielem - opiekunem.
6. Rada Uczniowska w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala dni
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dany rok szkolny w myśl § 5. ust. 1 rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
7. Rada Uczniowska współpracuje z Dyrektorem szkoły przy ustalaniu planu pracy szkoły.

Rozdział IV
Wybory do Rady Uczniowskiej
§ 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Wybory przeprowadza się w pierwszym tygodniu października lub w ostatnim tygodniu września.
Wybory są tajne, bezpośrednie, większościowe i równe.
Prawo udziału w wyborach mają wszyscy uczniowie klas I - III.
Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klas I -III.
W przypadku gdy przewodniczący SU jest uczniem klasy trzeciej i kończy naukę w kwietniu danego roku
szkolnego, automatycznie do czasu kolejnych wyborów na początku nowego roku szkolnego rolę
przewodniczącego pełni zastępca.
6. W przypadku braku chętnych kandydatów, do wyborów wchodzą członkowie samorządów klasowych
wszystkich oddziałów.
§ 2.
1. Wybory zarządza opiekunem Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły oraz
dotychczasowym przewodniczącym.
2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły, a także na stronie internetowej
szkoły i w dzienniku elektronicznym. Odpowiedzialny za to jest opiekun SU.
§ 3.
1. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy oraz ogłasza wyniki.
2. Komisja wyborcza składa się z uczniów szkoły, wytypowanych przez opiekuna SU (po jednym
przedstawicielu z każdego poziomu).
3. Na czele komisji stoi przewodniczący komisji wyborczej, wytypowany przez opiekuna SU po konsultacji
z Dyrektorem szkoły.
4. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 4.
1.
2.
3.
4.
5.

Kandydatów na członków Rady Uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas I - III.
Każdej z wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów.
Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie co najmniej 1/3 uczniów swojej klasy.
Obowiązek zgłaszania kandydatów opiekunowi SU nakłada się na samorządy klasowe.
Uczniowie kandydujący dostarczają opiekunowi SU swoje programy wyborcze oraz charakterystyki
w formie pisemnej, najpóźniej na 5 dni przed datą wyborów.
6. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone są na tablicy ogłoszeń samorządu
uczniowskiego oraz na korytarzach szkoły.

§ 5.
1.
2.
3.
4.

Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
Głosować można na jednego kandydata.
Wyborca stawia znak "X" obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności przedstawicieli komisji wyborczej.
§ 6.

1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
2. Czterech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium Rady Uczniowskiej
i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy oraz dwóch delegatów.
3. Pozostali kandydaci do Rady Uczniowskiej zostaną organem doradczym Rady Uczniowskiej.
§ 7.
1. W razie konieczności regulamin może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów
klasowych.

Rozdział V
Zgromadzenie samorządów klasowych
§ 1.
1.
2.
3.
4.

Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym pracę Rady Uczniowskiej.
W skład zgromadzenia samorządów klasowych wchodzą samorządy klas I - III.
Na czele zgromadzenia samorządów klasowych stoi przewodniczący Rady Uczniowskiej.
Zgromadzenie samorządów klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun Samorządu
Uczniowskiego minimum raz w semestrze.
5. W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział członkowie rady pedagogicznej
i rady uczniowskiej na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.

Rozdział VI
Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
§1.
1. Wybór członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola reguluje Ordynacja wyborcza do MRDW.
2. Kadencja Radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola trwa 2 lata.
3. Mandat radnego MRDW wygasa w wyniku rezygnacji lub ukończenia XLV Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta oraz na skutek nie uczestniczenia w spotkaniach Rady przez 4 kolejne miesiące.
§2.
1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją” określa zasady i tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, zwanej dalej „Radą”.
§3.
1. Radnym może być każdy uczeń XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, który cechuje się wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie klasy, szkoły oraz jego
ocena z zachowania (uzyskana na koniec roku szkolnego poprzedzającego termin wyborów) jest nie niższa
niż ocena dobra.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda
Traugutta w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
3. Wybory radnego przeprowadzane są na terenie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wybory są tajne, równe, powszechne i większościowe.
4. W szkole powoływana jest Szkolna Komisja Wyborcza, składająca się z uczniów. Ich zadaniem jest
organizacja wyborów, w tym przygotowanie miejsca do głosowania, przeprowadzenie głosowania,
zliczenie głosów oraz podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.
5. Radnym zostaje uczeń, który otrzyma największą liczbę głosów.
6. W przypadku braku chętnych kandydatów; nowo wybrany Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
z automatu zostaje delegatem do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
7. Wybór uzupełniający do Rady przeprowadza samorząd uczniowski XLV Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta w przypadku, gdy mandat radnego wygasa.
§4.
1. XLV Liceum Ogólnokształcącemu im. Romualda Traugutta przysługuje 1 mandat.

§5.
1. Wybory przeprowadza się w I półroczu roku kalendarzowego, w którym kończy się kadencja Rady, z tym że
wybory uzupełniające przeprowadza się w terminach określonych w § 232.
§6.
1. Informacje z podaniem nazwisk osób wybranych do Rady Szkolna Komisja Wyborcza przesyła Zarządowi
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w terminie jednego dnia od daty wyborów

§7.
1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) ukończenia XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta,
3) wykluczenia z Rady na skutek nie uczestniczenia w spotkaniach Rady przez 4 kolejne miesiące,
4) otrzymania nagany wychowawcy lub Dyrektora szkoły,
5) otrzymanie oceny niedostatecznej lub nagannej na koniec roku szkolnego lub semestru.
§8.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się zgodnie z §18. wybory uzupełniające do Rady
w terminie nie dłuższym niż 60 dni.
2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy od daty wygaśnięcia mandatu radnego
do daty wyborów zwykłych upłynęłoby mniej niż 90 dni.
§9.
1. Zmiany w Ordynacji przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia

