REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
IV LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. M. KOPERNIKA W RYBNIKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Samorząd uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą, z mocy prawa, wszyscy uczniowie
Szkoły
2. Samorząd działa w oparciu o art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz.U. nr 95, poz. 25 z późń. zmianami) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może
być sprzeczny ze statutem szkoły
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły
4. Celem działania Samorządu jest:
 Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi
ucznia
 Dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 Obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków
szkolnych
 Uczenie młodzieży demokracji, solidarności i współodpowiedzialności,
 Przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole, budowanie więzi
międzyludzkich
 Kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy
innym ludziom
5. Zadania Samorządu:
 Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i
potrzeb społeczności uczniowskiej
 Współdziałanie z Dyrektorem, Rada Pedagogiczną i radą rodziców
w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji
 Organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym i
charytatywnym
 Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności szkolne
 Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między
uczniami a nauczycielami
 Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Rybnika
Rozdział II
Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
b. Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU)
c. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych (ZPRK)
d. Rady Klasowe, powoływane przez społeczności klasowe
2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z :
a. Przewodniczącego
b. Zastępcy przewodniczącego
c. Skarbnika
d. sekretarza
Rozdział III
Kompetencje Organów Samorządu Szkolnego
1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a. Kieruje pracą Samorządu
b. Reprezentuje uczniów IV LO im. M. Kopernika w Rybniku
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c. Współpracuje z Dyrekcją i nauczycielami
d. Zwołuje i przewodniczy obradom RSU i ZPRK
Rada Samorządu Uczniowskiego
a. występuje do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego
b. informuje o prawach i obowiązkach uczniów
c. opracowuje roczny plan pracy Samorządu
d. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
e. gospodaruje środkami materialnymi SU
f. wykonuje zadania zlecone przez RP i Dyrekcję
g. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu
h. pomaga w redagowaniu strony internetowej Szkoły
Zastępca przewodniczącego jest jego najbliższym współpracownikiem, realizuje zadania
określone przez Przewodniczącego, a w szczególności:
a. w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki
b. pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków
Skarbnik:
a. kontroluje wydatki Samorządu
b. jest osoba odpowiedzialną za finansowanie zadań powierzonych mu przez SU
c. prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych
Sekretarz
a. prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów
Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
a. uchwala regulamin SU
b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
c. wyłania Komisję Wyborczą
d. kontroluje i ocenia działalność RSU
e. wyraża opinię w sprawach dotyczących życia szkoły

Rozdział IV
Kadencja i funkcjonowanie Organów SU
1. Kadencja wszystkich organów SU trwa rok
2. Dopuszcza się jedną reelekcję na stanowiskach w Organach SU
3. Członka RSU można odwołać na posiedzeniu ZPRK poprzez głosowanie tajne, jeżeli narusza
on regulamin SU lub nie bierze udziału w pracach SU,
4. Na miejsce odwołanego członka RSU powołuje się ucznia zgłoszonego
i zaakceptowanego przez ZPRK
5. Członek RSU może sam zrezygnować z działalności w Radzie. Stosuje się wtedy punkt 4
rozdz.IV regulaminu
6. Zebrania RSU i ZPRK zwoływane są w miarę potrzeb, w czasie wolnym od zajęć
7. Opiekun SU ma prawo za pośrednictwem RSU, w uzasadnionych przypadkach, zwołać
specjalne zebranie w czasie zajęć lekcyjnych
8. W zebraniach RSU i ZPRK może brać udział, po uprzednim powiadomieniu
Przewodniczącego SU, Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły bądź przedstawiciel RP
Rozdział V
Tryb wyborów organów Samorządu Uczniowskiego
1. Demokratyczne wybory organizuje w marcu odchodząca Rada Samorząd Uczniowskiego.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas pierwszych i drugich oraz
nauczycielom. Nad przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza (3 osoby). Jej pracy
przewodniczy opiekun samorządu
2. Komisja Wyborcza przygotowuje miejsce, w którym będą odbywać się wybory (stół w
głównym korytarzu szkoły, urnę oraz karty wyborcze), a podczas wyborów każdy głosujący na
liście wyborców własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór karty do głosowania.
3. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie klas I i II (każda klasa ma prawo
wystawić nieograniczoną liczbę kandydatów)
4. Kandydatem może być każdy uczeń uzyskujący dobre wyniki w nauce oraz co najmniej dobrą
ocenę z zachowania.
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5. W interesie kandydatów jest jak najlepsze zaprezentowanie swojego programu
i przedstawienie własnej osoby w czasie kampanii (plakaty, ulotki, prezentacje w radiowęźle)
6. Komisja podaje wyniki wyborów tego samego dnia lub dnia następnego do południa.
7. Dwóm kandydatom zostają odpowiednio przydzielone funkcje do uzyskanej ilości głosów:
Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego, Zastępcy Przewodniczącego.
9. Skarbnika i sekretarza SU w głosowaniu jawnym wybiera ZPRK spośród zgłoszonych
kandydatów
10. W przypadku otrzymania równej ilości głosów, Przewodniczącym RSU zostaje osoba, która
otrzymała większe poparcie ZPRK w dodatkowym głosowaniu jawnym
11. Nowa Rada Samorządu tydzień po wyborach organizuje zebranie informacyjne, na którym
powinna przedstawić punkty, które zamierza wpisać do Programu Działalności na nowy rok
szkolny.
Rozdział VI
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekun SU sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami Zarządu oraz jest pośrednikiem
między SU a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną
2. Opiekuna SU wybiera ZPRK spośród kandydatów zgłoszonych przez Dyrektora Szkoły
3. Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad RSU, ZPRK i koordynatora jego
działalności
4. Opiekun SU jest jedyną osoba uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych,
w związku z działalnością w Samorządzie
5. Opiekun w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji
6. RSU może złożyć na ręce Dyrektora Szkoły prośbę o zmianę opiekun
Rozdział VII
Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
1. Na dokumentację SU skład się:
a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
b. Zeszyt protokołów RSU
c. Księga wpływów i wydatków
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
1. Regulamin SU jest dostępny wszystkim uczniom
2. Regulamin SU IV LO im. M. Kopernika w Rybniku został uchwalony przez ZPRK
i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn. 14.09.2012r.
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