
Załącznik Nr 5 do Statutu Szkoły
(§17.  ustęp 4)

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach

I. Postanowienia ogólne.

§1.
1. Regulamin Samorządu Szkolnego opracowano na podstawie:

a) ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku wraz z późniejszymi
zmianami,

b) Statutu Szkoły (§12.).
2. Regulamin jest załącznikiem Nr 5 do Statutu Szkoły.
3. Regulamin określa:

a) postanowienia ogólne
b) cele i zadania Samorządu,
c) zasady wybierania i działania organów Samorządu,
d) postanowienia końcowe.

II. Cele i zadania Samorządu.

§2.
1. Samorząd Szkolny jest organizacją zrzeszającą cała społeczność uczniowską, który

reprezentuje interesy wszystkich uczniów przed Dyrektorem Szkoły, Radą
Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. Samorząd Szkolny zapewnia młodzieży współudział w pracy szkoły, uczy
samodzielności i odpowiedzialności między innymi poprzez:
1) ustalenie obowiązującego trybu życia, norm i zwyczajów oraz uregulowanie

współżycia w klasie,
2) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
3) inicjowanie i podejmowanie prac użytecznych dla klas, szkoły, środowiska.

3. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
a) organizowania pomocy koleżeńskiej,
b) korzystania z radiowęzła,
c) wydawania gazetek,
d) spotkań z dyrektorem po uprzednim uzgodnieniu terminu,
e) organizowania imprez szkolnych,
f) organizowania dyżurów uczniowskich,
g) uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady

Rodziców,
h) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach zespołu wychowawczego,
i) uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach komisji ds. pomocy materialnej,
j) wyboru opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej,
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k) wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
l) opiniowania pracy nauczyciela.

4. Do obowiązków Samorządu Szkolnego należy:
1) troska o podnoszenie wyników nauczania,
2) tworzenie atmosfery w szkole sprzyjające rzetelnej pracy i dobremu

samopoczuciu każdego ucznia,
3) troska o czystość i porządek w szkole,
4) poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych,
5) przekazywanie informacji opiekunowi o negatywnych zjawiskach mających

miejsce na terenie szkoły np. nietolerancji, nieuczciwości, nie poszanowania
godności osobistej, kradzieży, używania narkotyków itp.

III. Zasady wybierania i działania organów Samorządu.

§3.
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Samorządu Szkolnego jest zebranie

uczniów klasy.
2. Zebranie uczniów klasy wybiera spośród siebie zarząd samorządu klasowego

składający się z co najmniej trzech, a co najwyżej pięciu osób ustalając funkcję
przewodniczącego klasy, zastępcę i skarbnika.

3. Wszyscy przewodniczący klas wchodzą w skład tzw. Młodzieżowej Rady Szkoły.
4.  Każdy zarząd samorządu klasowego w ilości trzech osób jest reprezentantem klasy

na zebraniu reprezentantów Samorządu Szkolnego.
5. Każda klasa wystawia dwóch kandydatów do Młodzieżowej Rady Szkoły.

§4.
1. Plenarne zebranie reprezentantów Samorządu Szkolnego wybiera w głosowaniu

tajnym 12 osobową Młodzieżową Radę Szkoły jako organ kierujący pracami
Samorządu Szkolnego.

2. Młodzieżowa Rada Szkoły wybiera spośród siebie prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,
- skarbnik.

3. Prezydium Młodzieżowej Rady Szkoły może tworzyć stałe lub doraźne komisje
i zespoły robocze.

4. Kadencja Młodzieżowej Rady Szkoły trwa jeden rok.
5. Członkami Młodzieżowej Rady Szkoły w zasadzie nie powinni być uczniowie klas

programowo najwyższych.

§5.
1. Wybory do Młodzieżowej Rady szkoły odbywają się w październiku każdego roku.
2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów

przy obecnych 2/3 reprezentantów Samorządu Szkolnego.
3. Przy nierozstrzygniętym głosowaniu zarządza się ponownie głosowanie, sposób

jego przeprowadzenia ustala przewodniczący zebrania, którym jest opiekun
samorządu szkolnego.
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§6.
1. Opiekunem Samorządu Szkolnego na szczeblu klasy jest wychowawca klasy.
2. Opiekunem Samorządu Szkolnego na szczeblu szkoły jest członek Rady

Pedagogicznej wybierany przez młodzież w powszechnych i tajnych wyborach
na okres 2 lat.

3. Zadaniem opiekuna jest pośredniczenie pomiędzy młodzieżą a dyrekcją, Radą
Pedagogiczną i administracją szkoły.

4. Opiekun pełni rolę konsultanta i doradcy.
5. Opiekun nadzoruje gospodarkę finansową.
6. Opiekun ma prawo do udzielania następujących nagród:

- ustna pochwała w klasie,
- ustna pochwała na zebraniu Samorządu Szkoły,
- wnioskowanie do nagrody książkowej,
- wnioskowanie do dofinansowania do wycieczki.

7. Opiekun ma prawo do udzielania następujących kar:
- ustne upomnienie w klasie,
- ustne upomnienie na zebraniu Samorządu Szkoły,
- upomnienie z wpisaniem do protokołu,
- wnioskowanie do wychowawcy o obniżenie oceny z zachowania.

§7.
1. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego wybierany jest spośród członków Rady

Pedagogicznej Rzecznik Praw Ucznia.
2. Zadaniem rzecznika jest czuwanie:

- nad przestrzeganiem przez wszystkie organy Statutu Szkoły oraz wewnętrznych
regulaminów szkoły,

- rozwiązywanie konfliktów pomiędzy młodzieżą a poszczególnymi
nauczycielami.

3. Kadencja rzecznika trwa dwa lata.
4. Wybory rzecznika praw uczniowskich odbywają się w wyborach tajnych

i powszechnych.

IV. Postanowienia końcowe.

§8.
1. We wrześniu każdego roku Młodzieżowa Rada Szkoły opracowuje i zatwierdza

na swoim posiedzeniu roczny plan pracy. Po zatwierdzeniu jeden z jego
egzemplarzy przekazywany jest dyrektorowi.

2. Młodzieżowa Rada Szkoły prowadzi następująca dokumentację:
a) plan pracy i sprawozdania z wykonanych zadań,
b) zeszyt protokołów,
c) zeszyt rozliczeń finansowych.

3. Młodzieżowa Rada Szkoły może gromadzić fundusze na wspieranie swej
działalności z następujących źródeł:
- ze składek uczniów,
- z wpłat osób fizycznych, fundacji itp.,
- z działalności gospodarczej,
- z innych źródeł.
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4. Wydatkowanie środków Młodzieżowej Rady Szkoły musi być każdorazowo
uzgadniane z opiekunem.

§9.
1. Prawa do wnioskowania o zmiany w zapisach regulaminu (lub jego uzupełnienia)

mają:
- Samorząd Szkolny,
- opiekun samorządu,
- Rzecznik Praw Ucznia,
- Dyrektor Szkoły.

2. Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu reprezentantów Samorządu
Szkolnego w dniu 28.09.2002 r. i jest obowiązujący do odwołania.

Opiekun Samorządu Przewodniczący Samorządu
      Szkolnego Szkolnego

mgr Celina Panasiuk.         Szymon Guzik.
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