Koszalin 2012

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Zgodnie ze statutem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Dubois, zwanego dalej “I LO”, Samorząd Uczniowski jest
organem I LO, który tworzą wszyscy uczniowie.
2. Na podstawie statutu I LO, działanie Samorządu Uczniowskiego,
zasady Wyborów i przysługujące mu prawa określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny
z postanowieniami statutu Szkoły.
§2
1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej “Samorządem”, reprezentuje
Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej ”Radą Samorządu”,
na czele której stoi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
zwany dalej “Przewodniczącym”.

Rozdział 2
Prawa i zadania Samorządu
§3
1. W statucie I LO zawarto prawa, które przysługują Samorządowi.
§4
1. Zadaniem Samorządu jest:
A) propagowanie uczestnictwa ogółu uczniów w życiu I LO,
B) rozwijanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej,
C) przedstawianie opinii ogółu uczniów na temat Szkoły i jej
funkcjonowania,
D) reprezentowanie
interesów
uczniów
(zbiorowych
i indywidualnych) przed Dyrektorem i innymi organami
szkoły.
2. Inicjatywy Samorządu przedstawia Rada Samorządu Dyrektorowi
w corocznym arkuszu organizacyjnym pracy Samorządu, który jest
uwzględniany w planach pracy I LO.

Rozdział 3
Organizacja pracy Samorządu
§5
1. Samorząd, czyli ogół uczniów jest zobowiązany do przestrzegania
obowiązków i praw ucznia.
2. Przewodniczący wybierany jest w wyborach równych,
powszechnych, bezpośrednich i tajnych, przeprowadzonych wśród
uczniów I LO.
3. Wybory Przewodniczącego oraz sposób funkcjonowania Rady
Samorządu określone są w rozdziałach 4 i 5 Regulaminu.
§6
1. Rada Samorządu ma prawo zgłoszenia kandydatur nauczycieli do
roli Opiekunów Samorządu.
2. Opiekun Samorządu współpracuje z Samorządem poprzez Radę
Samorządu i uczestnictwo w zebraniach z gospodarzami klas.
3. Opiekun Samorządu w razie potrzeby przedstawia wraz z Radą
Samorządu problemy Samorządu Dyrektorowi I LO.
§7
1. Przewodniczący kontaktuje się z ogółem uczniów poprzez zebrania
z gospodarzami klas, odbywającymi się co najmniej raz
w miesiącu lub częściej, o ile wymaga tego sytuacja.
2. Przewodniczący na zebraniach przedstawia harmonogram pracy
Rady Samorządu, a także zapoznaje się z opiniami ogółu uczniów
na temat organizowanych przedsięwzięć lub innych problemów.
3. Rada Samorządu ma obowiązek przedstawić problemy ogółu
uczniów Dyrektorowi pisemnie, w formie raportu lub ustnie,
poprzez spotkanie z Opiekunem Samorządu lub Dyrektorem.
4. Przewodniczący, wraz z Zastępcami oraz powołanymi Sekcjami,
może zostać odwołany i wybrany ponownie, jeśli domaga się tego
więcej niż połowa uczniów, Opiekun Samorządu lub Dyrektor
I LO.
5. Uczniowie przedstawiają swoje inicjatywy Dyrektorowi
za pośrednictwem Rady Samorządu i Opiekuna Samorządu.

Rozdział 4
Zasady wyboru Przewodniczącego

§8
1. Przewodniczący wybierany jest w Szkolnych Wyborach
Przewodniczącego, zwanych dalej ,,Wyborami".
2. Za organizację Wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza,
zwana dalej ,,Komisją".
3. Zasady Wyborów opisane poniżej nie mogą być zmienione bez
zgody Dyrektora I LO.
§9
1. Wybory odbywają się raz w roku, w wyznaczonym przez
Przewodniczącego i Opiekuna Samorządu dniu zajęć lekcyjnych –
pomiędzy 20 listopada a 4 grudnia.
2. Kandydaci zgłaszają. swoją kandydaturę na trzy tygodnie przed
wyborami. Kandydaturę musi do tego czasu poprzeć pisemnie
wychowawca klasy, a kandydat zobowiązany jest do zebrania 50
podpisów popierających wyborców.
3. Kandydaturę zgłosić należy do Opiekuna Rady Samorządu wraz
z wyżej wymienionymi dokumentami oraz programem wyborczym
i programem kampanii.
§ 10
1. Kampanię wyborczą kandydat rozpoczyna za zgoda Komisji
i Opiekuna po okazaniu wszystkich wymienionych w § 9
dokumentów.
2. Formy kampanii wyborczej zatwierdza Opiekun w porozumieniu
z Radą Samorządu.
3. Każdy z kandydatów w okresie trwania kampanii przedstawia
program wyborczy.
4. Kampania wyborcza trwa do dnia poprzedzającego dzień
Wyborów.
§ 11
1. Cisza wyborcza oznacza termin, w którym zabroniona jest
jakakolwiek forma agitacji wyborczej.
2. Złamanie zasad ciszy wyborczej oznacza przyznanie punktów
karnych. Odpowiednio – odjęcie 50 głosów za każdy przypadek
niedozwolonej agitacji.
3. Przez agitację rozumie się rozpowszechnianie materiałów,
zorganizowane namawianie do głosowania w trakcie wyborów
lub prowadzenie spotkań związanych z wyborami w trakcie ciszy
przedwyborczej.

4. Sprawy sporne rozpatruje Komisja w porozumieniu z Opiekunem.
§ 12
1. W wypadku braku kandydatów na funkcję Przewodniczącego,
przewidzianych w § 9 pkt. 2 w tygodniu, w którym przypada dzień
Wyborów, ustępujący Przewodniczący zwołuje nadzwyczajne
spotkanie Rady Samorządu.
2. Podczas nadzwyczajnego spotkania członkowie Rady Samorządu
wybierają spośród swojego grona Pełniącego Obowiązki
Przewodniczącego, zwanego dalej “p.o. Przewodniczącego”.
3. Tryb wyboru p.o. Przewodniczącego ustala uprzednio Opiekun
Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem I LO.
4. P.o. Przewodniczącego ma takie same prawa i obowiązki jak
Przewodniczący.
5. P.o. Przewodniczącego może zostać odwołany i wybrany
ponownie, jeśli domaga się tego Opiekun Samorządu lub Dyrektor
I LO.
§ 13
1. Komisja składa się z sześciu członków, a jej przewodniczącym jest
Przewodniczący Samorządu, o ile ten nie bierze udziału
w Wyborach jako kandydat; w takim wypadku nie może być
również członkiem Komisji, a przewodniczącego wybiera
Komisja.
2. Skład Komisji ustala Rada Samorządu, po czym zostaje on
zatwierdzony przez Opiekuna Samorządu oraz Dyrektora Szkoły.
3. Komisja jest odpowiedzialna za liczenie głosów oraz ogłoszenie
wyników Wyborów nie później jak dzień po ich odbyciu się.
4. Komisja jest odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania,
które wydaje w czasie głosowania po okazaniu legitymacji
i złożeniu podpisu na liście osób głosujących.
5. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Wyborów.
§ 14
1. Do głosowania może przystąpić każdy uczeń niezawieszony
w swoich prawach.
§ 15
1. Wybory uznaje się za nieważne, jeśli :
A) któryś z członków Komisji złamie zasadę neutralności
wyborczej,

B) liczba oddanych głosów jest większa od liczby podpisów
na kartach do głosowania,
C) frekwencja nie była wyższa niż 30 %,
D) Dyrektor I LO zarządza powtórzenie Wyborów w wypadku
stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 16
1. Ponowne Wybory zostają rozpisane w okresie tygodnia
po Wyborach uznanych za nieważne.
2. Jeśli zaszła okoliczność opisana w § 15 pkt. 1 ppkt. A , Rada
Samorządu zmienia skład Komisji.
§ 17
1. Nowy skład Rady Samorządu rozpoczyna pracę po ogłoszeniu
wyników prawidłowo przeprowadzonych wyborów.

Rozdział 5
Organizacja pracy Rady Samorządu
§ 18
1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzi jej
Przewodniczący, dwóch lub trzech członków Rady powołanych
przez Przewodniczącego, będących jednocześnie Zastępcami
Przewodniczącego, a także Gospodarze Klas.
2. W razie potrzeby Przewodniczący organizuje pracę Samorządu
przez powołanie niewchodzących w skład Rady Samorządu,
wyspecjalizowanych Sekcji, w skład których może wchodzić
każdy uczeń niezawieszony w swoich prawach.
3. Kadencja Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego
oraz powołanych przez Przewodniczącego Sekcji trwa do
momentu objęcia władzy przez nową Radę Samorządu.
4. Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekcje mogą być powołani
na czas określony lub nieokreślony i w dowolnym momencie
odwołani przez Przewodniczącego – w porozumieniu z Opiekunem
Samorządu.
§ 19
1. Rada Samorządu ma obowiązek przestrzegać „Regulaminu
Samorządu Uczniowskiego." ; w razie potrzeby może wprowadzić
do niego zmiany w porozumieniu z Dyrektorem I LO.

2. Rada Samorządu ma prawo, zgodnie z postanowieniami statutu I
LO, do wnoszenia wniosków o dokonanie zmian w statucie , jeśli
takie jest postanowienie Rady Samorządu lub więcej niż połowy
uczniów.
3. Rada Samorządu nadzoruje organizowanie wszelkich inicjatyw
Samorządu zatwierdzonych przez Przewodniczącego.
§ 20
1. Przewodniczący uzgadnia swoje wystąpienia w charakterze
reprezentanta I LO z Dyrektorem.
2. Przewodniczący przedstawia wszelkie inicjatywy Rady
Samorządu, po zatwierdzeniu przez Opiekuna, Samorządu
Dyrektorowi I LO.
3. Reprezentacyjna
funkcja
szczególnie
zobowiązuje
Przewodniczącego do przestrzegania obowiązków ucznia.
4. Przewodniczący jest odpowiedzialny za kontynuowanie
inicjatyw swych poprzedników, jeśli tego domaga się większość
uczniów lub Dyrektor Szkoły.
5. Przewodniczący
ma
obowiązek
prowadzenia
zebrań
z gospodarzami klas. Umożliwia to jego kontakt z uczniami
szkoły.
6. W celu ułatwienia kontaktu Przewodniczącego z uczniami szkoły
jest on uprawniony do ogłaszania informacji przez dyżurnego.
§ 21
1. W wypadku nieobecności Przewodniczącego jest on zastępowany
przez Zastępcę lub innego członka Rady Samorządu (w przypadku
nieobecności Zastępców).
2. W sytuacji opisanej w pkt. 1 zastępujący Przewodniczącego ma
takie same prawa i obowiązki jak Przewodniczący.

Rozdział 6
Zmiany w Regulaminie
§ 22
1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą składać:
członkowie Rady Samorządu, Opiekun Samorządu i Dyrektor
I LO.
2. Zmiany w Regulaminie uchwala Rada Samorządu w obecności
co najmniej 70% członków Rady oraz Opiekuna Samorządu.

Pierwszy Regulamin uchwalono prze ogół uczniów 10 września 2000 r.
Zmiany w Regulaminie wprowadzono 15 września 2006 r. i 7 listopada
2012 r.

