Regulamin
Samorządu Uczniowskiego
w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego
w Chorzowie

I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.).
3. Statut Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, zwanego
dalej Liceum z dnia 14 listopada 2019 r (z późn. zm).

II. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Rady Klasowe,
2) Rada Młodzieżowa, zwana dalej RM.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Kompetencje samorządu uczniowskiego określa ustawa.

III. RADY KLASOWE
§2
1. Radę Klasową wybierają uczniowie oddziału w wyborach tajnych i bezpośrednich.
2. Rada Klasowa składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Skarbnika Klasowego.
3. Kandydatami na przewodniczącego Rady Klasowej (w liczbie co najmniej dwóch) są uczniowie oddziału,
zgłaszani przez uczniów danego oddziału.
4. Przewodniczący Rady Klasowej wybiera spośród uczniów danego oddziału zastępcę i skarbnika.
5. Wybory przeprowadzane są na początku każdego roku szkolnego.
6. Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.
7. Organizacją wyborów zajmuje się wychowawca klasy.
8. Rada Klasowa ma za zadanie współpracować z wychowawcą w działalności pozalekcyjnej oddziału
i współdziałać z RM przy realizacji jej programu, poprzez angażowanie samorządu klasowego oraz
współpracować z nauczycielami i innymi pracownikami Liceum, a także Radą Rodziców
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka.

IV. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MŁODZIEŻOWEJ
§3
1. Przewodniczącego RM wybiera Samorząd Uczniowski spośród uczniów Liceum, w wyborach równych,
tajnych, bezpośrednich i powszechnych.
2. Wybory Przewodniczącego RM odbywają się w ostatniej dekadzie października, za wyjątkiem
szczególnych przypadków uniemożliwiających przeprowadzenie wyborów.
3. W sytuacjach wyjątkowych, uniemożliwiających przeprowadzenie wyborów w lokalu wyborczym na
terenie szkoły, wybory mogą odbyć się w formie zdalnej.
4. Kadencja Przewodniczącego RM trwa od 1 listopada danego roku kalendarzowego do 31 października
roku następnego.
5. Organizacją wyborów, ustaleniem i ogłoszeniem terminu zgłaszania kandydatur, ogłoszeniem listy
kandydatów oraz ustaleniem i ogłoszeniem czasu kampanii wyborczych i dnia wyborów, zajmuje się
ustępująca RM.
6. Kandydaci na Przewodniczącego RM zgłaszają swoją kandydaturę samodzielnie Przewodniczącemu RM
kończącemu kadencję w nieprzekraczalnym terminie co najmniej tygodnia przed dniem wyborów.
7. W razie rezygnacji kandydata po upłynięciu terminu zgłaszania kandydatur, listy kandydatów nie
uzupełnia się.
8. Wybory przeprowadza się w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów.
9. W wypadku niezgłoszenia się co najmniej dwóch kandydatów, lub rezygnacji z kandydowania przez
jednego z kandydatów, termin wyborów zostaje przesunięty.
10. W przypadkach, o których mowa w §3 ust. 2 i 9, kadencja ustępującej RM zostaje przedłużona do czasu
wyboru nowego Przewodniczącego RM.
11. Nowy termin wyborów ustala Dyrektor Liceum w porozumieniu z RM.
12. Każdy kandydat ma prawo prowadzić na terenie szkoły kampanię wyborczą, zgodnie z postanowieniami
Statutu Liceum i Regulaminu Liceum, ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego oraz
w dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

V. RADA MŁODZIEŻOWA
§4
1. Przewodniczący RM:
1) ustala skład RM spośród członków Samorządu Uczniowskiego,
2) wyznacza członków RM do pełnienia funkcji Zastępcy lub Zastępców, Sekretarza i Skarbnika,
3) ma prawo odwoływać członków RM,
4) reprezentuje RM wobec innych organów Liceum.
2. W przypadku dłuższej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego kompetencje
przejmuje Zastępca Przewodniczącego RM,
3. Skarbnik RM zajmuje się prowadzeniem i dokumentowaniem finansowej działalności RM. Sprawozdanie
ze swojej działalności składa doraźnie Przewodniczącemu RM i Przewodniczącemu Rady Rodziców,
a w przypadkach określonych w statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka, także Przewodniczącemu
Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka.
§5
1. Środki finansowe przeznaczone na swoją działalność RM uzyskuje z:
1) dotacji Rady Rodziców,

2) dochodów z imprez szkolnych organizowanych przez Radę Młodzieżową,
3) środków uzyskanych z darowizn na rzecz Samorządu Uczniowskiego,
4) innych źródeł pozabudżetowych.

VI. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA RADY MŁODZIEŻOWEJ
§6
1. Działalnością programową RM jest w szczególności:
1) Reprezentowanie Liceum na jego terenie i na zewnątrz,
2) pośredniczenie w dialogu między Radą Pedagogiczną, administracją Liceum a Samorządem
Uczniowskim,
3) dbanie o pozytywny wizerunek Liceum w porozumieniu z Dyrektorem i Komisją Promocji Szkoły,
4) promowanie postaw obywatelskich, oraz nauka podstaw zarządzania i organizacji,
5) organizacja uroczystości szkolnych,
6) zapewnienie komunikacji między Radami Klasowymi.
2. Działalność programowa RM opiera się na poszanowaniu zasad, równości, solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności. RM czynnie wspiera działalność na rzecz rozwoju i przestrzegania
tych wartości.
VII. OPIEKUN RADY MŁODZIEŻOWEJ
§7
1. Dyrektor Liceum, po konsultacji z RM, powołuje spośród nauczycieli etatowych szkoły Opiekuna RM, na
czas trwania jej kadencji.
2. Opiekun RM ma za zadanie:
1) kontrolować zgodność działalności RM z postanowieniami Statutu Liceum i Regulaminu Liceum,
2) pomagać RM w rozwiązywaniu problemów związanych z jej działalnością,
3) współdziałać z RM w realizacji jej działalności programowej, określonej w §6,
4) kontrolować działalność finansową RM poprzez opiniowanie projektu budżetu RM,
przedstawionego przez jej Przewodniczącego i kontrolę realizacji budżetu.

VIII. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§8
1. Organy Samorządu mogą przedstawiać Dyrektorowi Liceum, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami, jak również prawa do konsultowania ewentualnych zmian,
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawa do organizacji życia szkolnego, do zachowania właściwych proporcji między obowiązkami
szkolnymi, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań, w szczególności przez
przedstawianie propozycji do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,

1.
2.
3.
4.

4) prawa do redagowania i wydawania gazetek szkolnych i szkolnych stron internetowych,
realizowanego w porozumieniu z Radą Młodzieżową. Odpowiedzialność za treść zawartą w ww.
wydawnictwach ponosi opiekun Rady Młodzieżowej.
5) prawa do organizowania działalności wolontaryjnej, kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rekreacyjnej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,
w porozumieniu z Dyrektorem Liceum i opiekunem Rady Młodzieżowej.
6) prawa do przedstawienia Dyrektorowi Liceum kandydatury nauczyciela na opiekuna Rady
Młodzieżowej.
Przewodniczący RM na prośbę Dyrektora wyraża opinię o współpracy i stosunku nauczycieli do uczniów.
W wyjątkowym, szczegółowo uzasadnionym przypadku, Przewodniczący Rady Młodzieżowej ma prawo
przedłożyć Dyrektorowi Liceum wniosek o zmianę opiekuna Rady Młodzieżowej.
Organy Samorządu mogą przedłożyć projekt uchwały pod głosowanie Rady Pedagogicznej.
Organy Samorządu mogą wyłonić radę wolontariatu spośród członków Samorządu Szkolnego.

IX. ZMIANY W REGULAMINIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§9
1. Zasady wyboru i funkcjonowania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Wnioski o zmiany w brzmieniu Regulaminu ma prawo wnosić do Rady Młodzieżowej Dyrektor Liceum,
opiekun Rady Młodzieżowej, Przewodniczący Rady Młodzieżowej lub Rady Klasowe.
3. Przewodniczący Rady Młodzieżowej ma obowiązek, w terminie do dwóch tygodni od momentu
otrzymania wniosku, przeprowadzić referendum, w celu jego przegłosowania.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 13 listopada 2020 r.

