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Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Społecznego
Nr 17.

§2

Prezydium samorządu uczniowskiego w Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17
działa na podstawie Art. 85. Ustawy Prawa oświatowego, Statutu Liceum
Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 i niniejszego Regulaminu.

§3

W dalszej części Regulaminu Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17 nazywane jest
“szkołą”.

§4

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w dalszej części Regulaminu nazywane jest
“Prezydium”.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIÓW

§5

Do głównych celów działalności Prezydium należą:

● badanie potrzeb uczniów i odpowiadanie na nie,
● dbanie o atmosferę w szkole,
● inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń szkolnych,
● wprowadzanie zmian w obszarze szkoły zgodnych z potrzebami uczniów,
● promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Rozdział III: ORGANY I KOMPETENCJE

§6

Prezydium złożone jest z siedmiu osób wybranych poprzez demokratyczne wybory
odbywające się w szkole raz na semestr.



§7

1. Kadencja Prezydium trwa jeden semestr.
2. Mandat członka Prezydium wygasa w razie:

● pisemnej rezygnacji złożonej na ręce opiekuna Prezydium,
● końca kadencji,
● ukończenia nauki w szkole.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji, szkoła nie podejmuje
żadnych działań w celu powrotu do wcześniejszej liczby czlonków.

§8

Do kompetencji Prezydium należy:

● reprezentowanie uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną i innymi organami,
● przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów we

wszystkich sprawach szkoły,
● opiniowanie o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
● wnioskowanie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących

realizacji podstawowych praw uczniów wynikających z Ustawy Prawa oświatowego,
Art.85.5,

● zwoływanie Sądu Ostatecznego w terminie ustalonym z opiekunem Prezydium,
● powoływanie dodatkowych organów wspierających pracę Prezydium.

§9

Działalność dodatkowych organów określają odzielne regulaminy ustanawiane w przypadku
powołania dodatkowego organu przez Prezydium.

§10

Do obowiązków Prezydium należy:

● opracowanie semestralnego planu działania,
● uczestnictwo w zwoływanych obradach,
● realizacja pomysłów uczniów i nauczycieli,
● włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania.

§11

Prezydium jest ciałem demokratycznym, wszyscy członkowie mają równe prawo głosu,
decyzje są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.



Rozdział IV: OPIEKUNOWIE PREZYDIUM

§ 12

1. Opiekę nad pracą Prezydium sprawuje dwóch opiekunów, którzy są wybierani przez
uczniów w wyborach powszechnych i jawnych.

2. Na pierwszym spotkaniu Prezydium po ogłoszeniu wyników wyborów, członkowie
formułują listę przynajmniej czterech kandydatów wybieranych spośród nauczycieli na
stanowisko opiekuna Prezydium.

3. Opiekunowie wybierani są spośród wszystkich nauczycieli.

4. Nominacja na Opiekuna Prezydium wymaga zgody zainteresowanego.

5. Następnie uczniowie całej szkoły biorą udział w głosowaniu, które wyłoni dwóch
opiekunów, którzy będą sprawować funkcję przez jedną kadencję Prezydium.

§13

Opiekunowie Prezydium wspomagają jego działalność poprzez wsparcie w sprawach
merytorycznych i organizacyjnych.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 14

Wyboru członków Prezydium dokonują uczniowie w wyborach powszechnych i tajnych
przeprowadzanych w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

§15

Kandydaci mają dziesięć dni roboczych na prowadzenie kampanii wyborczej. Po tym czasie
odbywają się wybory.

Podczas kampanii wyborczej kandydaci mogą promować swój plan wyborczy.

§16

Każdy uczeń wybiera siedmiu kandydatów, którzy jego zdaniem stworzą ze sobą najlepiej
funkcjonujące Prezydium. Na karcie do głosowania uczeń typuje siedmiu kandydatów
stawiając znak “x” przy ich nazwisku w określonym polu.

Karta do głosowania zawiera nazwiska wszystkich kandydatów, a obok nich pole do oddania
głosu.



Głos jest ważny, gdy spełnia następujące kryteria:

● na karcie wyborczej znaki “x” są czytelne i wpisane w odpowiednie pole,
● znaków “x” jest dokładnie siedem,
● na karcie głosujący nie napisał nic oprócz siedmiu znaków “x”.

Głosy oddane niezgodnie z regulaminem zostaną unieważnione.

§17

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo kandydowania (bierne prawo
wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 18

W przypadku mniejszej liczby kandydatów na członka Prezydium niż osiem osób,
opiekunowie dotychczasowego Prezydium zwołują Sąd Ostateczny na którym uczniowie
całej szkoły podejmują wspólną decyzję dotyczącą przeprowadzania wyborów i
ewentualnych zmian w strukturze Prezydium.

§ 19

Dotychczasowi opiekunowie Prezydium zwołują pierwsze posiedzenie w ciągu dwóch
tygodni od ogłoszenia wyników wyborów.

§ 20

Skargi na nieprawidłowy przebieg wyborów przyjmuje, bada i rozstrzyga dyrektor szkoły.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 21

Zmiany Regulaminu mogą dokonać członkowie Prezydium po przegłosowaniu wniosku
większością głosów.

Po każdej zmianie Regulaminu Prezydium zwołuje Sąd Ostateczny, na którym przedstawia
zmiany, które następnie są zatwierdzane  przez uczniów szkoły większością głosów.

Rewizja Regulaminu odbywa się po roku od zatwierdzenia poprzedniej wersji na forum
szkolnym.



§ 22

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez ogół uczniów Liceum Ogólnokształcącego
Społecznego Nr 17 i wchodzi w życie z dniem (?)


