Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku
jest organem szkolnym reprezentującym ogół uczniów.
2. Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny:
1) Trzyosobowe samorządy klasowe wyłaniane w klasach do 15 września
2) Zarząd samorządu uczniowskiego, w którego skład wchodzi: przewodniczący oraz dwóch
zastępców.
Rozdział 2
Cele Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU) jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Współdziałanie z innymi organami szkoły.
3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
4. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej
atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
5. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i uczenie
współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
Rozdział 3
Zadania i uprawnienia Samorządu Uczniowskiego
§1
Uprawnienia Samorządu Szkolnego:
Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej
i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami.
2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów
w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.
7. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
8. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
9. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
10. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).
§2
Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych,
kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i
wzbogacanie tej tradycji.
4. Organizowanie cyklicznych imprez szkolnych, a także innych imprez (sportowych,
artystycznych, itp., zgłoszonych do planu pracy szkoły).
5. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie
młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku
rówieśniczym i rodzinnym.
7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
8. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących uczniów.
9. Wydawanie opinii w sprawie skreślenia z listy uczniów.
10. Organizowanie prac i akcji pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
11. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.
12. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
13. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach, zadaniach, osiągnięciach
i problemach(informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze,
apele).
Rozdział 4
Organy Samorządu Uczniowskiego
§1
1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: trójki klasowe oraz zarząd SU.
2. Rada SU podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Rada SU jest jedynym organem mogącym przygotować projekt lub projekty zmian
w regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
a) Głosowanie odbywa się na zebraniu Rady SU zwykłą większością głosów w równym,
tajnym, bezpośrednim i powszechnym głosowaniu.
b) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podsumowuje wyniki i ogłasza uchwalenie lub
odrzucenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
4. Członkowie Rady SU mają obowiązek regularnie uczestniczyć w cotygodniowych zebraniach.

§2
1. Zarząd SU jest reprezentantem i organem wykonawczym ogółu uczniów. W skład Zarządu SU
wchodzi: Przewodniczący oraz dwóch, wybranych przez Przewodniczącego, zastępców.
2. Przewodniczącym może zostać uczeń każdej klasy, prócz programowo najwyższej.
3. Do kompetencji Zarządu SU należy:
a) kierowanie pracą Samorządu,
b) reprezentowanie uczniów I LO na zewnątrz,
c) współpraca z dyrekcją i nauczycielami,
d) przewodniczenie wszystkim uroczystościom młodzieżowym w szkole,
e) zwoływanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
f) dokumentowanie działalności Samorządu.
4. Kadencja Zarządu SU trwa jeden rok.
5. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed zakończeniem
kadencji lub zostać odwołany przez Radę SU, jeżeli wniosek ten poprze 75% członków Rady.
6. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed zakończeniem kadencji, jego
obowiązki przejmuje pierwszy Zastępca Przewodniczącego.
7. Rada Uczniów, w związku z sytuacją określoną w ustępie 5. może ogłosić wybory uzupełniające
na Przewodniczącego pod warunkiem, że do końca kadencji nie pozostało mniej niż sześć
miesięcy.
8. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się w terminie trzech
tygodni na zasadach określonych w ordynacji wyborczej.
9. Zastępca może być odwołany przez Radę Uczniów, jeżeli wniosek takowy poprze minimum
75% członków Rady Uczniów.
10. W skład Rady SU wchodzą również, w miarę potrzeb powoływane sekcje i grupy
odpowiedzialne za konkretne działania (np. sekcja dekoracyjna, dźwiękowcy, grupa opiekująca
się radiowęzłem, zespół szkolny i inne).
§3
1. Zebrania Rady SU odbywają się co tydzień, w wyznaczony przez Opiekuna Samorządu dzień,
w trakcie dużej przerwy (10.35- 10.55).
2. Obecność wyznaczonych przedstawicieli klas jest obowiązkowa.
3. Zarząd SU w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zwoływania specjalnych zebrań Rady
SU podczas przerw.
4. Opiekun Samorządu ma prawo za pośrednictwem Przewodniczącego lub Zastępcy
Przewodniczącego, w uzasadnionych przypadkach zwoływać specjalne zebrania Rady Uczniów
lub Prezydium Samorządu w czasie zajęć lekcyjnych.
5. W zebraniach Rady SU może brać udział, po uprzednim powiadomieniu Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego, Dyrektor, Wicedyrektor Szkoły lub inni nauczyciele.
6. W zebraniach Rady SU mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, zaproszone przez
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 5
Opiekun Samorządu
§1
1. Opiekuna wyznacza dyrektor na wniosek samorządu, po konsultacjach z w/w organem oraz
kandydatem na opiekuna.
2. Dyrektor określa, w osobnym zarządzeniu, termin i tryb wyboru opiekuna (opiekunów) SU oraz
jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.
3. Opiekun Samorządu sprawuje nadzór nad realizacją planu pracy Samorządu, zebraniami,
imprezami organizowanymi przez SU oraz służy radą w przedsięwzięciach Samorządu.
4. Kontroluje rozliczenie wpływów i wydatków finansowych.
5. Opiekun jest łącznikiem pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Samorządem Uczniowskim.
6. W imieniu Dyrektora nadzoruje zgodność działalności Samorządu Uczniowskiego z prawem
oświatowym.
7. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych, w
związku z działalnością w Samorządzie.
8. Opiekun może z uzasadnionych przyczyn podać się do dymisji.
9. Opiekun Samorządu może zostać odwołany przez Radę Uczniów, jeżeli wniosek ten poprze
minimum 75% członków Rady Uczniów.
Rozdział 6
Ordynacja wyborcza
§1
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom I LO i członkom Rady Pedagogicznej.
2. Ogół uczniów wybiera w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do końca pierwszego semestru roku następnego.
§2
1. Nad przebiegiem wyborów oraz przestrzeganiem zasad zawartych w ordynacji wyborczej
czuwa Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli poszczególnych roczników.
2. Przewodniczącym Komisji Wyborczej jest opiekun ustępującego Samorządu.
3. Komisja przyjmuje oraz rozstrzyga skargi dotyczące wyborów.
4. Członkowie komisji na czas wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.
§3
1. Kandydaci zgłaszani są do Przewodniczącego Komisji wyborczej co najmniej dwa tygodnie
przed wyborami.
2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę.

3. Kandydatów wysuwają klasy lub zgłaszają się indywidualnie.
4. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
§4
1. Tydzień przed wyborami rozpoczyna się kampania wyborcza (o charakterze pozytywnym).
2. Dzień przed wyborami obowiązuje cisza wyborcza.
3. W ramach kampanii przedwyborczej dopuszcza się:
a) rozdawanie ulotek,
b) wywieszanie plakatów na wyznaczonych do tego celu miejscach lub w pracowniach za
zgodą opiekuna pracowni.
4. Koszty kampanii wyborczej danego kandydata pokrywa klasa, która go wysunęła lub kandydat.
5. Przed wyborami, w terminie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły, odbywa się debata kandydatów
na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
a) debata prowadzona jest przez Przewodniczącego ustępującego Samorządu
b) kandydaci przedstawiają swój program w kolejności ustalonej przez losowanie
c) na debacie obecni są wszyscy uczniowie szkoły.
§5
1. Opiekun SU jest odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią
Samorządu Uczniowskiego, list z nazwiskami uprawnionymi do głosowania.
2. Nazwiska na kartach umieszczone są alfabetycznie, obok każdego nazwiska znajduje się symbol
klasy, do której uczęszcza kandydat.
3. Głosujący potwierdzają podpisem na liście odbiór kart do głosowania.
§6
1. W dniu wyborów uczniowie oddają głosy na przerwach.
2. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
3. Wyborca zaznacza nazwisko wybranego kandydata zgodnie z instrukcją umieszczoną na karcie
do głosowania.
4. Komisja po zakończeniu głosowania natychmiast przystępuje do liczenia głosów.
5. Głos jest nieważny gdy na karcie zakreślono więcej niż jedno nazwisko, nie zakreślono żadnego
nazwiska lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami głosowania (decyzję w tej sprawie
podejmuje Komisja Wyborcza).
§7
1. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe wyniki
wyborów jego duplikat wywiesza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a oryginał
otrzymuje Opiekun SU.
2. Jeżeli ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom zaistnieje trudność w
przyznawaniu mandatów, to opiekun SU przydziela mandaty w drodze losowania.

3. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzyma bezwzględnie
największą ilość głosów.
4. Przewodniczący wybiera swoich zastępców.
5. Następne wybory organizuje odchodzący Zarząd SU.
6. Za każde przekroczenie zasad ordynacji wiążące się ze stratami materialnymi odpowiadają
winni wyrządzonych szkód.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§1
1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego
uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych
przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając
zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący (z pomocą Opiekuna)
opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.
§2
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

