REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, zwanego dalej szkołą.
§2
Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie art. 85 Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.p.996), Statutu VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu, zwanego dalej
statutem oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§3
Do głównych zadań SU należą:
1. opiniowanie zaproponowanych przez Dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć
lekcyjnych;
2. opiniowanie wniosków o przyznanie uczniom Stypendium Prezesa Rady
Ministrów;
3. wydawanie – na prośbę dyrektora - opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy
uczniów;
4. uchwalanie regulaminu swojej pracy oraz wprowadzanie do niego zmian;
5. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;
6. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad
ich przestrzeganiem;
7. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, wolontarystycznej, charytatywnej, naukowej w szkole;
8. prezentowanie działań SU przed Dyrekcją i Radą Pedagogiczną
na zakończenie każdego roku szkolnego;
9. podejmowanie, we współpracy z Dyrekcją, Zespołem do spraw promocji
szkoły działań na rzecz promocji szkoły;
10. przeprowadzanie w szkole wyborów opiekuna SU;
11. przeprowadzanie w szkole wyborów posłów do Parlamentu Młodzieży Miasta
Radomia.
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Rozdział III: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§4
Do organów SU należą:
1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego czyli przewodniczący, zastępca
przewodniczącego oraz sekretarz;
2. Rada Samorządów Klasowych, w skład której wchodzą przewodniczący
poszczególnych klas lub ich zastępcy w przypadku nieobecności
przewodniczącego.
a. Samorząd Klasowy składa się z:
 przewodniczącego
 zastępcy przewodniczącego
 skarbnika.
b. Przewodniczący Samorządu Klasowego wybierany jest demokratycznie
przez uczniów swojej klasy zwykłą większością głosów.
c. Wybory przeprowadzane są we wrześniu pod nadzorem wychowawcy
klasy.
d. Funkcję przewodniczącego Samorządu Klasowego może pełnić uczeń,
który ma zachowanie minimum dobre.
§5
Do kompetencji Zarządu SU należy:
1. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich;
2. opracowanie rocznego planu działania SU do 15 września;
3. identyfikowanie
potrzeb uczniów i w miarę możliwości odpowiadanie
na te potrzeby;
4. przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków,
opinii, sugestii członków SU;
5. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.
Obrady organów SU zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu SU lub
na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU, za zgodą opiekuna SU lub
przez opiekuna SU raz w miesiącu (w pierwszy piątek miesiąca, na pierwszej długiej
przerwie). W szczególnych przypadkach obrady SU mogą zostać zwołane w innym
terminie.
§6
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
1. uczestnictwo w pracach SU i realizacja celów SU;
2. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji;
3. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów;
4. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU;
5. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.
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§7
Przewodniczący SU:
1. kieruje pracą SU;
2. reprezentuje SU wobec Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców;
3. zwołuje i przewodniczy zebraniom SU;
4. może zostać odwołany z pełnionej funkcji na skutek rażącego zaniedbania
obowiązków uchwałą członków SU, która zostaje podjęta zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym. Do czasu przeprowadzenia ponownych wyborów
na przewodniczącego SU pełniącym jego obowiązki zostaje zastępca
przewodniczącego SU (nie dłużej niż na okres 1 miesiąca);
5. przedstawia roczne sprawozdanie z działalności SU w trakcie czerwcowego
zebrania Rady Pedagogicznej VII LO.
W przypadku nieobecności przewodniczącego SU jego obowiązki przejmuje
zastępca przewodniczącego SU.
§8
Zastępca przewodniczącego SU w swych działaniach wspiera przewodniczącego,
a w przypadku jego nieobecności kieruje pracami SU.
§9
Sekretarz Zarządu SU odpowiada za:
1. dokumentację SU;
2. protokołuje zebrania SU i wyniki wyborów SU;
3. przygotowuje półroczne i roczne sprawozdania z działalności SU.
§ 10
Podział obowiązków i zadań członków zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
§ 11
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
1. współpraca z Zarządem SU i opiekunem SU;
2. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU;
3. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU;
4. zapoznawanie
się
z
półrocznymi
i
rocznymi
sprawozdaniami
przewodniczącego Zarządu SU z działalności SU;
5. wyrażanie opinii na temat spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod
obrady.
§ 12
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone
przez Dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem szkoły.
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§ 13
Opiekę nad pracą SU sprawuje opiekun SU, którego kadencja trwa 3 lata.
§ 14
Do zadań opiekuna SU należy:
1. czuwanie nad poprawnością merytoryczną i organizacyjną działań
podejmowanych przez SU;
2. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną;
3. w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem szkoły
i przewodniczącymi samorządów klasowych wniesienie o odwołanie
członka/członków Zarządu SU.
Rozdział IV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.
4.

§ 15
Zmiany Regulaminu SU można dokonać na wniosek przewodniczącego SU,
opiekuna SU, Dyrektora szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU
lub Rady Samorządów Klasowych.
Zaproponowane zmiany przegłosowuje się zwykłą większością głosów
na kolejnym posiedzeniu organów SU.
W posiedzeniach organów SU mogą brać udział, bez prawa do głosowania,
uczniowie pełniący funkcję posła do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.
Ordynacja wyborcza do organów SU stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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