SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§1
Regulamin
1. W Liceum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa ogół uczniów w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny z ustawą o systemie
oświaty i statutem szkoły.
3. Wybory do samorządu odbywają się do 15 października każdego roku szkolnego.
4. Ustanawia się następujące organy samorządu:
1) rada samorządu;
złożona z przedstawicieli wszystkich klas, podejmuje uchwały dotyczące głównych
kierunków działania samorządu uczniowskiego, uchwala regulamin samorządu
uczniowskiego i dokonuje niezbędnych zmian i poprawek, wybiera opiekuna itp.;
2) zarząd samorządu;
na czele stoi zwykle przewodniczący, który na bieżąco kieruje pracą samorządu
uczniowskiego, reprezentuje go na zewnątrz, powołuje sekcje np. ekologiczną,
porządkową, artystyczną, turystyczną, redakcyjną, prowadzi dokumentację, opracowuje
projekt budżetu; 3) komisja rewizyjna; powołana w celu kontrolowania działań zarządu
i rozliczania go z wykonywanej pracy.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i zakresem
wymagań z poszczególnych przedmiotów;
a) prawo do opiniowania: zasad oceniania, szkolnego programu wychowawczego, planu
rozwoju szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki
b) prawo do wyraża opinii dotyczącej pracy nauczyciela, jeżeli z takim wnioskiem
wystąpi dyrektor szkoły;
c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
d) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań;
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła;
g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
h) prawo do pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna
samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji;
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i) prawo do opiniowania faktu skreślenia ucznia z listy uczniów, jeżeli dyrektor szkoły
na podstawie uchwały rady pedagogicznej podejmie decyzję o tym rodzaju kary.
Zadania samorządu uczniowskiego:
1) integruje szkolną społeczność:
a) organizuje zabawy, imprezy szkolne;
b) współtworzy stronę internetową szkoły;
c) organizuje i prowadzi radiowęzeł;,
d) może wydawać gazetkę szkolną.
2) reprezentuje szkołę na zewnątrz:
a) uczestniczy w Targach Szkół przygotowując ofertę swojej szkoły;
b) współtworzy gazetkę międzyszkolną;
c) współpracuje z Parlamentem Młodzieży;
3) angażuje się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
4) podejmuje pożyteczne akcje:
a) organizuje pomoc potrzebującym;
b) prowadzi zbiórki, kiermasze;
c) organizuje giełdę używanych podręczników.
5) podejmuje różne działania w celu rozwiązania problemów szkoły, czy klasy poprzez
różnorodne formy komunikacji (zebrania, spotkania, Internet);
6) współpracuje ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery i szkolnym klubem Wolontariatu;
7) zaznajamia uczniów z przysługującymi im prawami i obowiązkami wynikającymi ze
statutu szkoły oraz konsekwencjami lekceważenia obowiązków przez uczniów.
Samorząd szkolny sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla
uczniów spełniających warunki (§2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie stypendiów Prezesa
Rady Ministrów).
Samorząd, na wniosek dyrektora, wyraża opinię o pracy nauczyciela przed dokonaniem jego
oceny przez dyrektora zgodnie z art. 6a Ustawy Karta Nauczyciela.
Dyrektor szkoły wspólnie z radą samorządu ustalają terminy spotkań – przynajmniej jedno
w każdym semestrze. Rada samorządu może wystąpić z wnioskiem o zwołanie dodatkowego
spotkania, dyrektor zobowiązany jest do realizacji tego wniosku.
Uczniowie wchodzący w skład samorządu szkolnego mają obowiązek:
1) traktowania wyborów do władz samorządowych z całą powagą, aby funkcje w nich objęły
osoby godne zaufania i odpowiedzialne;
2) respektowania uchwał samorządu.

