REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
VI Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
Regulamin został opracowany w oparciu o:

1.

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. ?67,
poz.329 z późniejszymi zmianami.

2.

Statut Szkoły.

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Samorząd Uczniowski reprezentuje społeczność uczniowską w VI Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie.

2.

Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, jest powołana do
działania według woli i suwerennych praw całej społeczności
uczniowskiej.

3.

Rada Samorządu Uczniowskiego przedstawia Radzie Pedagogicznej,
Dyrektorowi Szkoły i Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące
aktualnych spraw.

4.

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego określa Statut Szkoły.

2.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.

Do obowiązków Rady należy udzielanie pomocy uczniom we wszystkich
dziedzinach życia szkolnego. Rada włącza się również w organizację
imprez, konkursów i kół zainteresowań. Rada powinna informować
członków społeczności uczniowskiej o wszystkich decyzjach i
przedsięwzięciach.

2.

Praca Rady wspierana jest przez ogół uczniów, którzy równocześnie
zobowiązani są do wspierania jej działalności.
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3.

Za kontakt Rady z uczniami odpowiedzialni są gospodarze klas, których
obowiązkiem jest uczestnictwo w zebraniach samorządu.

4.

Gospodarz, który ma mniej niż połowę obecności na zebraniach
Samorządu jest automatycznie skreślany z listy.

5.

Uchwała i decyzje Rady są podejmowane wspólnie przez wszystkich jej
członków w porozumieniu ze społecznością uczniowską.

6.

Rada jest odpowiedzialna za nawiązanie kontaktów z innymi szkołami.

3.

STRUKTURA RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.

Członkowie Rady zostają wyłonieni w wolnych i demokratycznych
wyborach.

2.

Wybory do Rady są równe, powszechne i bezpośrednie. Odbywają się w
tajnym głosowaniu.

3.

Prawo uczestnictwa w wyborach ma każdy uczeń VI Liceum
Ogólnokształcącego, który wypełnia w ten sposób obowiązek
angażowania się w życie szkoły i ma możliwość decydowania o istotnych
sprawach dla uczniów.

4.

Kadencja Rady trwa rok szkolny. Wybory odbywają się w wyznaczonym
terminie.

5.

Po upływie kadencji. Rada w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i
Uczniami ustala termin kolejnych wyborów. Wybory muszą się odbyć w
ciągu miesiąca od daty wygaśnięcia mandatów.

6.

Każdy z członków Rady ma prawo wielokrotnego kandydowania w
wyborach.

7.

Członkowie Rady mogą być odwołani przez wyborców, w przypadku nie
wywiązania się ze swoich obowiązków.

8.

Rada składa się z ośmiu osób, które w wyborach uzyskały największą
liczbę głosów. Rada może wytypować swoich współpracowników spośród
uczniów.
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9.

Po zakończeniu wyborów Samorząd Uczniowski wybiera spośród Rady
Pedagogicznej swojego Opiekuna. Rada ustala podział stanowisk i ustala
zakres odpowiedzialności:
 Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
 Zastępcy przewodniczącego,
 Przewodniczącego poszczególnych sekcji "naukowej, kulturalnej,
plastyczno-informacyjnej".
 Pozostałych członków.

4.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

1.

Każdy członek Rady Samorządu Uczniowskiego powinien czynnie
wspierać działania na rzecz rozwoju.

2.

Przewodniczący Samorządu ma obowiązek zwoływać zebrania co
najmniej raz w miesiącu.

3.

Członek Rady Samorządu Uczniowskiego, który ma mniej niż połowę
obecności na zebraniach jest automatycznie skreślany z listy.

5.

PRZEPISY KOŃCOWE

1.

Zmiana Regulaminu Samorządu Uczniowskiego może nastąpić wyłącznie
na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego, Uczniów, Rady
Pedagogicznej lub Rady Rodziców. Uchwała dotycząca zmiany regulaminu
musi być uchwalona przez Radę większością dwóch trzecich głosów, w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uczniów Rady. W sprawie
zmiany regulaminu zostaje przeprowadzone ogólnoszkolne referendum.

2.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego zostaje opublikowany poprzez
wywieszenie jego treści w gablocie Samorządu. Wchodzi w życie po
upływie 7 dni od zatwierdzenia i podania do wiadomości.

ORDYNACJA WYBORCZA – DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.
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Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego zarządza przewodniczący
ustępującej Rady. Zarządzenie zostaje opublikowane w formie ogłoszenia. W
dniu zarządzenia wyborów ukonstytuuje się Szkolna Komisja Wyborcza.

Art. 2.
W skład komisji wchodzą:
•

przedstawiciel Dyrekcji Szkoły w funkcji przewodniczącego,

•

opiekun Samorządu jako Wiceprzewodniczący,

•

od 3 do 5 innych członków wybranych z ustępującej RSU bądź pozostałej
społeczności uczniowskiej.

Ar. 3.
1.

Kandydaci do RSU zgłaszają się osobiście do Komisji Wyborczej, w
terminie 7 dni od opublikowania zarządzenia w sprawie wyborów.

2.

Po upływie terminu 7 dni, komisja ustala oficjalną listę kandydatów.
Opublikowanie listy oznacza początek kampanii wyborczej.

Art. 4.
Sposoby prowadzenia kampanii wyborczej:
1.

Dopuszczalne są następujące formy agitacji na terenie szkoły:






organizowanie publicznych wystąpień,
wywieszenie plakatów i napisów,
kolportowanie ulotek
korzystanie ze szkolnego radiowęzła,
debata pomiędzy kandydatami.

2. W ww. przypadku naruszenia przez któregoś z kandydatów przepisów ust.1
lub czyichkolwiek dóbr osobistych, pozostałym kandydatom przysługuje
prawo odwołania od Szkolnej Komisji Wyborczej, która ma jeden dzień na
rozpatrzenie sprawy. Kandydat, który naruszył regulamin kampanii, może
zostać skreślony z listy wyborczej. Komisja jest zobligowana do
poinformowania zainteresowanych ( pozwanego i powoda) o swojej decyzji
w spornej kwestii.
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3. Kampania wyborcza kończy się na jeden dzień przed głosowaniem. W dniu
wyborów nie można przeprowadzać agitacji wyborczej – panuje „cisza
przedwyborcza”.
Art. 5.
1.

Głosowanie odbywa się w ciągu jednego dnia , w wyznaczonym lokalu.
Dokładny czas i tryb głosowania ustala każdorazowo Komisja Wyborcza.

2.

Każdy wyborca otrzymuje kartę z pieczęcią Samorządu, na której wpisuje
jedna nazwisko kandydata.

3.

Głosy, które nie spełniają wymogów z art.5 pkt.2, uznane zostają za
nieważne.

Art. 6.
Po zakończeniu wyborów Komisja otwiera urnę wyborczą, po czym ustala liczbę
wszystkich oddanych głosów, oraz liczbę głosów, jaką otrzymali poszczególni
kandydaci.
Art. 7.
1. Oficjalne wyniki wyborów zostają podane przez komisję do wiadomości
publicznej w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia wyborów.
2. Ustalona liczba mandatów zostaje przydzielona kandydatom, którzy zdobyli
największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów Komisja
przeprowadza oficjalne głosowanie.

Art. 8.
1. Każdy wyborca ma prawo złożenia protestu przeciwko oficjalnym wynikom
głosowania w terminie 3 dni od daty ich opublikowania, jeśli tylko stwierdzi,
iż przebiegły one w sposób nieprawidłowy.
2. Pisemny, uzasadniony protest winien być przedstawiony Komisji Wyborczej
wraz ze sprecyzowanymi zarzutami i dowodami potwierdzającymi rzekomą
nieprawidłowość przebiegu wyborów.
3. Komisja rozpatruje protest w ciągu 7 dni. W przypadku stwierdzenia
naruszenia Regulaminu RSU lub niniejszego załącznika, które wpłynęło na
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wyniki głosowania, Komisja ma prawo unieważnienia wyborów. Uchwała ta
może zostać podjęta większością 2/3 głosów wszystkich członków Komisji.

Art. 9.
Po upływie terminów zawartych w Art.8, komisja uznaje bądź unieważnia
wybory.
Art. 10
W przypadku unieważnienia wyborów komisja zarządza kolejne, postępując
dalej w sposób określony przez Regulamin RSU oraz niniejszy załącznik.
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