Regulamin Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie im.
Krzysztofa Kamila Baczyoskiego

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1

Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)Szkole - należy przez to rozumied II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego w
Koninie,
2)Statucie - należy przez to rozumied Statut Szkoły,
3)Dyrektorze - należy przez to rozumied Dyrektora Szkoły,
4)Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumied Samorząd Uczniowski II LO w Koninie im.
Krzysztofa Kamila Baczyoskiego,
5)Przewodniczącym - należy przez to rozumied Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
6)Rządzie - należy przez to rozumied Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
7)Opiekunie – należy przez to rozumied Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
8)Radzie klasy - należy przez to rozumied organ samorządu klasowego wybierany w klasie,
9)Regulaminie - należy przez to rozumied niniejszy Regulamin Samorządu Uczniowskiego II LO w
Koninie im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego,
10)Zebranie Organizacyjne- należy rozumied jako pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego,
11)Przedstawiciele Klas- należy rozumied jako Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego,
poszczególnych klas,
12)Członkowie - należy rozumied osoby należące do struktur Samorządu Uczniowskiego
13)Sekcje - należy rozumied Sekcje Samorządu Uczniowskiego mającą przypisaną dane pracę,
związane z działalnością Samorządu,
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§2

Samorząd Uczniowski jest głównym reprezentantem społeczności uczniowskiej szkoły.
§3

Do Samorządu Uczniowskiego może przynależed każdy uczeo uczęszczający do szkoły, bez względu na
jego wiek przekonania czy klasę.

§4

W Samorządzie Uczniowskim może zasiadad każdy po wyrażeniu chęci przynależności w czasie
zebrania organizacyjnego lub po zgłoszeniu tego do rządu.

§5

Samorząd Uczniowski jest władzą wykonawczą w skład której wchodzą:

1)Rząd
2)Przedstawiciele klas
3)Członkowie

§6

Radę Szkoły tworzą:

1)Przewodniczący
2)Rząd
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3)Sekcje
4)Przedstawicielstwa klas
6)Zgromadzenie ogólne
7)Członkowie niezrzeszeni w poszczególne organy

§7

Dokumentami Samorządu Uczniowskiego są:

1)Regulamin
2)Uchwały
3)Protokoły

§8

Głównym aktem prawnym Samorządu Uczniowskiego jest regulamin i jego uchwały które regulują
pracę Samorządu oraz dają wskazówki podczas ewentualnych problemów.

§9

W zakresie Samorządu Uczniowskiego znajduje się interpretowanie regulaminu.

§ 10

1.Samorząd Uczniowski posiada swoje logo.
2.Logo można zmienid po przez aklamacje w Zebraniu Ogólnym.
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Rodział 2

Przewodniczący

§ 11

1.Przewodniczący:

1)kieruje pracami Rządu i jest odpowiedzialny za wszelkie kroki podjęte przez Samorząd,
2)powołuje i odwołuje członków Rządu ,
3)zwołuje i prowadzi posiedzenia zebrania i Zgromadzenie Ogólne,
4)utrzymuje stały kontakt z Dyrektorem i Opiekunem,
5)czuwa nad przed przestrzeganiem Statutu, Konstytucji oraz praw ucznia zawartych w innych aktach
prawnych,
6)chroni interesy uczniów,
7)przedstawia Dyrektorowi wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Szkoły,
8)przedstawia wnioski i propozycje dotyczące zmian w Statucie właściwemu organowi Szkoły,
9)dba o dobre imię Szkoły,
10)podejmuje decyzje będące w kompetencji Samorządu, będące również w kompetencjach innych
organów.

§12

1.Jest najważniejszą osobą w Samorządzie Uczniowskim.
2.Stoi on na czele Rządu , kontroluje jego zadania, powołuje lub odwołuje rząd którego jest szefem i
ma prawo zmieniad osoby w Rządzie przy przynajmniej 40% głosów członków Rządu.
3.Jest on głównym reprezentantem społeczności szkolnej wewnątrz i na zewnątrz szkoły.
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§13

Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się w dniu Święta Patrona Szkoły. Wtedy też odbywa się
uroczyste przekazanie władzy przez ustępującego Przewodniczącego, o ile ten nie został wybrany na
kolejną kadencję.

§14

1.Ma obowiązek wypowiadania się na każdy ważniejszy temat związany z społecznością szkolną.
§ 15

Przewodniczący lub upoważniona jego osoba ma obowiązek składania sprawozdania z prac na Radzie
Pedagogicznej i na Zebraniach Ogólnych, na których może przedstawiad również plan pracy
Samorządu Uczniowskiego.

§ 16

1.Przez naganne zachowanie, łamanie statutu lub regulaminu nie wywiązywanie się z obowiązków
oraz zastrzeżenie kierowanie przez uczniów Przewodniczący może byd zdymisjonowany w trybie
nagłym lub trybie przyśpieszonym.
2. Przewodniczący może zostad odwołany przez ,Dyrekcję ,Opiekunów, 60% Przedstawicieli klas, lub
przez 200 uczniów. Po ewentualnej dymisji Przewodniczącego zawiązywana jest komisja która ma na
celu prowadzenie trybu dymisji nagłej dzięki której zastępca Przewodniczącego przejmuje pełną
odpowiedzialnośd za Samorząd Uczniowski lub w trybie przyśpieszonym w którym to rozpisywane są
nowe wybory.
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Rozdział 3

Rząd

§ 17

Rząd jest wybierany z Przewodniczącym na kadencję określoną w § 13

§18

1.Na czele Rządu stoi Przewodniczący ,kieruje on jego pracą oraz przydziela zadania.
2.Rząd jest głównym organem Samorządu Uczniowskiego sprawującym opiekę nad zadaniami
regulaminowym.
3.Podejmuje on najważniejsze decyzje stanowiące dalsze plany działao.

§19

1.W skład Rządu wchodzą uczniowie na dane stanowiska.
2.Pełen skład Rządu ustala każdy kandydat w czasie wyborów.
3.W skład Rządu ma prawo wchodzid 30% osób z tej samej klasy .

§ 20

1.Stanowiskami obowiązkowym w Rządzie są:
1) zastępca Przewodniczącego,
2) samorządowy rzecznik praw ucznia,
3) szefowie sekcji - artystyczno-fotograficznej, organizacyjno-informacyjnej, sportowej
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2.Przewodniczący ma prawo dodawad nowe stanowiska do Rządu.
3.Przewodniczący ma prawo odwoład członka większościowym poparciu Rządu.

§21

Rząd odpowiedzialny jest za:

1)kontrole prac Samorządu Uczniowskiego,
2)przestrzeganie statutu i regulaminu,
3)reprezentacje Samorządu i stanowi główne ramie Samorządu w stosunkach zewnętrznych,
4)kontrole prac poszczególnych sekcji ,
5)branie czynnego udziału w życiu szkoły,
6)organizację życia kulturowego w szkole,
7)pomaga uczniom i stanowi dla nich instytucję informacyjną,
8)rozstrzyganie sporów w razie potrzeby,
9)podejmowanie decyzji w nagłych wypadkach dotyczących społeczności szkolnej ,
10) powoływanie komisji.

§22

1.Rząd może zostad odwołany poprzez aklamację na zebraniu nadzwyczajnym.

2.Przewodniczący po odwołaniu Rządu ma obowiązek skompletowad nowy w przeciągu tygodnia.

§23

Rząd ma obowiązek spotykad się przynajmniej raz w miesiącu.
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Rozdział 4

Zgromadzenie Ogólne

1.Zgromadzenie ogólne jest najważniejszym zebraniem Samorządu uczniowskiego .
2.Zgromadzenie ogólne odbywa się na początku i na koocu roku szkolnego lub w zależności od biegu
wydarzeo na początku i koocu kadencji Samorządu Uczniowskiego.

§24

1. Zgromadzenie ogólne obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Zgromadzenia ogólnego zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego
Zastępca Przewodniczącego.
3.Posiedzenia Zgromadzenia ogólnego przygotowuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważnionym
przez niego Zastępca Przewodniczącego.
4.Z własnej inicjatywy lub na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek Opiekuna lub Dyrektora, podając
dokładny termin, może zostad zawezwane Zebranie nadzwyczajne posiadające takie same
uprawnienia co Zgromadzenie ogólne.
§ 25

1.W skład Zgromadzenia ogólnego wchodzą członkowie Rządu , przedstawiciele klas, członkowie
Samorządu Uczniowskiego .
2. W posiedzeniach Zgromadzenia ogólnym może uczestniczyd, z głosem doradczym, Dyrektor lub
inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Opiekuna .
§ 26

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia ogólnego należy:

1)Omówienie głównych problemów,
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2)Zatwierdzenie bądź odrzucenie planu pracy Rządu na rok szkolny,
3)Udzielenie bądź odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Przewodniczącemu i Rządowi,
4)Odwołanie Przewodniczącego,
5)Tworzenie uchwał.

§27

1.Uchwały Zgromadzenia ogólnego są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych osób
uprawnionych do głosowania.

2.Zwykła większośd głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos
liczbę głosów "przeciw". Pomijane są głosy "wstrzymujące się".

3.Zgromadzenie ogólne dokumentuje posiedzenia w formie protokołu wielkiego, który następnie
zostaje włożony w teczkę Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Rozdział 5

Zebrania i posiedzenia

§ 29

Zebrania i posiedzenia są zwoływane na w czasie roku szkolnego nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w
tym
1) Zebrania obowiązują członków Samorządy lub Przedstawicieli Klas
2)przynajmniej jedno zebranie członków Samorządu,
3)przynajmniej jedno spotkanie Przedstawicieli klas.
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§ 30

1.Na posiedzeniach musi znajdowad się przynajmniej jeden opiekun.
2. Na specjalne życzenie Dyrekcja również może uczestniczyd zebraniach.

§ 31

Podczas zebrao i posiedzeo rozdzielane są zadania dla poszczególnych sekcji, omawiane są główne
problemy społeczności szkolnej, powoływane są komisje.

§ 32

O zebraniach i posiedzenia społecznośd informowana jest min 4 dni przed.
§ 33

Zebrania i posiedzenia mogą byd również w trybie natychmiastowym wtedy też Zebrania i
posiedzenia odbywają się w ten sam dzieo co zwołanie .

Rozdział 6

Opiekun

§ 34
Opiekun:

1)dba o właściwe funkcjonowanie organów Samorządu,
2)udziela niezbędnej pomocy i rady.
3)czuwa nad przestrzeganiem przez organy Samorządu przepisów Statutu oraz regulaminu,
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4)informuje Dyrektora o bieżącej działalności organów Samorządu.

§35

1.Opiekuna wybierają uczniowie spośród ogółu nauczycieli.
2.Opiekun pełni swoje obowiązki do czasu wyrażenia braku chęci dalszej działalności lub zakooczenia
pracy w II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego w Koninie.
3.Samorząd posiada jednego lub dwóch Opiekunów

Rozdział 7
Finanse

§ 36

1.Samorząd Uczniowski posiada środki dane przez Dyrekcję na rzecz spełniania zadao
regulaminowych, pieniądze przechowywane są na koncie Rady Rodziców.
2.Do podejmowania środków finansowych Samorządu upoważniony jest Opiekun oraz, w
porozumieniu z Opiekunem, Przewodniczący .
3.W październiku każdego roku wykonywane są zdjęcia klasowe. Samorząd otrzymuje prowizję od
zdjęd, która przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
4.Podjęte środki finansowe mogą byd wykorzystane w celach służących ogółowi uczniów (do
przeprowadzenia akcji SU w szkole, na zakup nagród w konkursach organizowanych przez SU)
5.Na wniosek Samorządu dyrektor szkoły może przekazad środki pieniężne z Rady Rodziców
§ 37
1. Samorząd ma prawo do przeprowadzenia swoich akcji z korzystania z zasobów szkoły (sal
lekcyjnych, forum szkolnego, sali gimnastycznej, sprzętu)
2. Zamiar korzystania z zasobów szkoły musi zostad wcześniej zgłoszony dyrektorowi szkoły.
3. Opiekę nad uczniami w czasie akcji sprawuje opiekun samorządu lub wyznaczony wcześniej
nauczyciel - opiekun.
Rozdział 9
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Sekcje

§ 43

1.Sekcje są to organy stałe Samorządzie Uczniowskim regulujące poszczególne dziedziny działao.

2.W skład sekcji wchodzi szef ,będący członkiem Rządu, oraz członkowie którzy wyrazili chęd
znajdowania się w poszczególnych sekcja.

§ 44

Każda sekcja powinna posiadad swoje zadania programowe i byd odpowiedzialna za poszczególne
działania
§ 45
Szef sekcji jest odpowiedzialny za pracę sekcji oraz informuje Przewodniczącego o postępach w danej
dziedzinie.

§46

1.Kandydat na Przewodniczącego określa liczbę sekcji oraz kierunek prac , mianuje też ich szefa.
2.Ilośd sekcji i ich szefowie zostają zatwierdzeni po wyborze kandydata.

Rozdział 11
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Dokumenty

§ 51

Najważniejszym dokumentem samorządowym jest regulamin który reguluje pracę i działania
Samorządu Uczniowskiego

§ 52

Regulamin oraz uchwały znajdują się w teczce Konstytucji Samorządu Uczniowskiego znajdującego się
u Opiekunów.

§ 53

1.Uchwały są to rozszerzenia do regulamin posiadające nowe prawa i ewentualne ważne informacje
które nie musiały się znaleźd w regulaminie.
2.Uchwały są tworzone przez Rząd i nie mogą one byd sprzeczne z regulaminem.
3.Każdy musi posiadad odpowiednią nazwę i musi byd zapisany w spisie uchwał.
4.Oryginalne dokumenty uchwał znajdują się w teczce Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

§54

1.Protokoły są to dokumenty tworzone przez sekretarza i mają one na celu dokumentację wszystkich
działao Samorządu Uczniowskiego.
2.Protokoły powinne opisywad wszelkie zebrania oraz działania organizowane przez Samorząd
Uczniowski.

3.

Protokoły z pierwszego i drugie semestru trafiają do Dyrekcji oraz Opiekunów.
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§55

1.Zmiana Regulaminu może polegad na uchyleniu, zmianie bądź uzupełnieniu jednego lub więcej
paragrafów bądź mied charakter kompleksowy, zmieniający cały tekst Regulaminu.
2.Zmiana Regulaminu następuje w drodze nowelizacji podjętej przez Zgromadzenie Ogólne.

Rozdział 12

Wybory

§ 56

Wybory są główną drogą do utworzenia nowego Samorządu uczniowskiego.
§ 57

Wybory Przewodniczącego odbywają się nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż tydzieo
przed Świętem Patrona Szkoły.

§ 58

Podczas wyborów każdy uczeo może oddad jeden głos.

§ 59

W czasie wyborów uczniowie głosują na poszczególnego kandydata przez co i na jego rząd.

§ 60
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Kandydaci na nowego Przewodniczącego mają czas na składanie swoich kandydatów 7dni od
rozpisania wyborów, zaś skład swojego rządu mają prawo podad 9 dni od rozpisania wyborów.

§ 61

Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest komisja na czele której stoi Przewodniczący.
§ 62

Kandydaci mają obowiązek przedstawienia społeczności szkolnej proponowanego składu Zarządu
oraz planu działao

§ 63

Kandydat wygrywa wybory poprzez uzyskanie największej liczby ważnych głosów
§ 64

1.Wybory uznane są za ważne przy minimalnej liczbie dwóch kandydatów
2.W przypadku jednego kandydata wygrywa po przez zebranie wotum zaufania od 200 uczniów
3. W przypadku braku wotum lub braku kandydatów Zarząd ma prawo powoład z swoich szeregów
kandydata który podczas spotkania wyborczego uzyska od przedstawicieli klas 30% poparcia

§65

1.Kadencja Przewodniczącego i Rządu rozpoczyna się w dniu Święta Patrona Szkoły. Wtedy też
odbywa się uroczyste zaprzysiężenie przez ustępującego Przewodniczącego i Rząd, o ile ten nie został
wybrany na kolejną kadencję.

2.W szczególnych, mocno uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie kadencji Przewodniczącego może
odbyd się w innym terminie. W takim przypadku termin wyznacza Opiekun.
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§66

Wybory mogą dotyczyd również sfery życia społeczności szkoły.

Rozdział 13
Postanowienia koocowe

§ 67

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego niektóre przepisy Regulaminu mogą nie byd stosowane.
Dotyczy to w szczególności przepisów dotyczących terminów zawartych w Regulaminie.

30.03.2016
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