Regulamin Samorządu Uczniowskiego
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi w Pabianicach
Rozdział I
Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 1.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 2.

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Rada Samorządu Uczniowskiego;
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego;
3) Rady klasowe;
4) Sekcje:
- organizacyjna;
- plastyczna
- inne – w zależności od potrzeb młodzieży.
2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok:
1) Rady Samorządu:
- zarząd SU i przewodniczących sekcji od 1 stycznia do 31

grudnia;
- przewodniczący Rad klasowych od września do września
2) Rady klasowe od września do września
§ 3.

1. Najważniejszym organem Samorządu jest Rada Samorzadu.
2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: Zarząd
Samorządu, przewodniczący Rad klasowych, przewodniczacy sesji.
Rada Samorządu:
1) zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego i plan
finansowy;
2) powołuje Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów
przewodniczącego;
3) powołuje przedstawicieli Samorządu do Zespołu
Wychowawczego i na zebrania Rady Pedagogicznej.

§ 4.

1. Organem wykonawczym Samorządu jest Zarząd i sekcje, których
pracami kierują przewodniczący.
2. Zarząd Tworzą:
1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;

3) Skarbnik;
4) Sekretarz.
3. Zarząd jest powoływany według ordynacji wyborczej stanowiącej
rozdział III niniejszego regulaminu.
4. Zarząd Samorzadu Uczniowskiego:
1) przygotowywuje projekt planu pracy Samorządu i projektu planu
finansowego, które przedstawia Radzie do zatwierdzenia;
2) zwołuje posiedzenia Rady Samorzadu;
3) składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności;
4) przygotowuje wybory przewodniczącego;
5) reprezentuje Samorząd w szkole i poza nią;
6) wykonuje uchwały Rady Samorządu;
7) przedstawia sprawozdanie finansowe społeczności uczniowskiej;
8) inicjuje i koordynuje akcje charytatywne oraz imrpezy
okolicznościowe;
9) może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
Zespołu Wychowawczego, Rady Rodziców, Rady Szkoły;
10) organizuje i przeprowadza wybory uczniów do Rady Szkoły –
Ordynacja wyborcza (Załącznik Nr 5A)
§ 5.

1. Radę klasową tworzą:
1) przewodniczący;
2) zastępca przewodniczącego;
3) skarbnicy;
4) członkowie – w ilości ustalonej przez ogół uczniów klasy w
porozumieniu z wychowawcą
2. Rady klasowe są wybierane wg zasad ustalonych przez ogół uczniów
klasy w porozumieniu z wychowawcą.

§ 6.

1. Sekcję tworzą:
1) przewodniczący;
2) członkowie.
2. Członkowie sekcji to chętni do współpracy z Zarządem uczniowie,
którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego każdej sekcji.
3. Sekcje:
1) wspierają i wspomagają wszelkie działania Samorządu;
2) inicjują nowe przedsięwzięcia;
3) przedstawiają plan pracy;
4) składają Radzie Samorządu sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział II
Fundusze Samorządu Uczniowskiego

§ 7.

1. Samorząd uczniowski posiada własny fundusz, który służy do
finansowania jego działalności.
2. Dysponentem funduszu jest Zarząd Samorządu.

§ 8.

1. Fundusz Samorzadu Uczniowskiego tworzony jest:
1) ze składek uczniów;
2) z kwot uzyskiwanych za wykonana pracę przez uczniów i z
organizowanych przez Samorząd dochodowych imprez;
3) ze środków przekazywanych przez organy szkoły i inne
organizacje oraz instytucje.

§ 9.

Fundusze Samorzadu powinny być zdeponowane w banku.

§ 10.

Operacje finansowe i ich dokumentacja powinny być prowadzone
zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce
budżetowej.

§ 11.

Kontrolę dokumentacji finansowej zarządza dyrektor szkoły.

§ 12.

Kontrolę dokumentacji finansowej przeprowadza ksiegowy zatrudniony
w szkole.

Rozdział III
Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego
§ 13.

Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego są powszechne,
równe, tajne i bezpośrednie.

§ 14.

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego na spotkaniu z porzedstawicielami
klas porzedstawia kandydatów do Komisji Wyborczej.
2. Komisja Wyborcza zostaje powołana w drodze głosowania.
3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Sekretarz;
3) Po dwóch członków dla każdego pionu klasy;
4. Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze z nazwiskami
kandydatów, przeprowadza wybory, ustala wyniki głosowania,
sporządza protokół i rozpatruje odwołania dotyczące przebiegu
wyborów.

§ 15.

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie i nauczyciele
szkoły.
2. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.

3. Kandydata na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłasza
50 osób uprawnionych do głosowania. Głosujący udziela poparcia tylko
jednemu kandydatowi, wpisując na listę popracia swoje dane (imię i
nazwisko, klasę, datę urodzenia).
4. Lista poparcia z podpisami kandydat składa Komisji Wyborczej dwa
tydonie przed wyznaczoną datą wyborów.
5. Komisja Wyborcza następnego dnia po otrzymaniu list poparcia z
podpisami sporzadza listę kandydatów na przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego i porzedstawia ją społeczności uczniowskiej.
6. Nie ogranicza się listy kandydatów.
7. W przypadku, gdy do Komisji Wyborczej nie zostaną zgłoszeni co
najmniej dwa parowomocni kandydaci na Przewodniczącego, wówczas
kadencja dotychczasowego Samorządu Uczniowskiego jest przedłużona
na następny rok.
8. Kandydatem na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może
być uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce i uzyskuje co najmniej
ocenę bardzo dobrą z zachowania.
§ 16.

1. Po przedstawieniu listy kandydatów przez Komisję Wyborczą
rozpoczyna się oficjalna kampania wyborcza trwająca pełny tydzień.
2. Dwa dni przed ustaloną datą wyborów następuje cisza
przedwyborcza, która trwa do dnia wyborów.
3. W dniu wyborów, bezpośrednio przed głosowaniem odbywa się
debata wyborcza, na której kandydaci prezentują w czasie nie
przekraczającym 3 minuty swoje programy i odpowiadają na pytania
wyborców.

§ 17.

1. Głosowanie odbywa się bezpośrednio po debacie wyborczej, według
harmonogramu przedstawionego przez Komisję Wyborczą.
2. Wyborca oddaje głos osobiście, zaznaczając krzyżyk przy nazwisku
kandydata na karcie do głosowania.

§ 18.

1. Przewodniczącym zostaje kandydat który otrzymał minimum 50% +
1 ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej
większości głosów odbywa się druga tura wyborów.
3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
4. Datę ponownego głosowania ustala Komisja Wyborcza.

5. Na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zostaje wybrany
kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej ważnie
oddanych głosów.
§ 19.

Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna się
w dniu objęcia przez niego urzędu tj.w pierwszym roboczym dniu
nowego roku kalendarzowego.

§ 20.

1. Odwołanie przewodniczącego może nastąpić:
1) w trybie normalnym – na podstawie umotywowanego wniosku
podpisanego przez conajmniej 30% uprawnionych do głosowania
złożonego do Opiekunów Samorządu Uczniowskiego;
2) w trybie dyscyplinarnym – na wniosek Dyrekcji lub Rady
Pedagogicznej, na skutek naruszenia Regulaminu lub Statutu Szkoły –
Przewodniczącego odwołuje Dyrektor Szkoły;
3) na skutek dymisji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
złożonej do Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
2. Po odwołaniu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego do czasu
nowych wyborów, jego funkcję pełni dotychczasowy zastępca.
3. Nowe wybory muszą odbyć się nie później niż w ciągu jednego
miesiąca od dnia odwołania Przewodniczącego Samorzadu
Uczniowskiego.
4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorzadądu
Uczniowskiego rozpatrują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

§ 21.

Przewodniczący dobiera pozostałych członków Zarządu. W skład
Zarządu nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby z tej samej klasy.

§ 22.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może być wybrany
ponownie tylko raz.

§ 23.

Funkcji w Zarządzie Szkolnym nie można łączyć z funkcjami w
zarządzie klasowym.

§ 24.

Termin wyborów ustala corocznie ustępujący Zarząd, musza one
jednak odbyć się w okresie od 20 listopada do 20 grudnia każdego
roku.

