Regulamin Samorządu Uczniowskiego
XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta
w Gdańsku
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie art.55 Ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.1996/67/329 z późniejszymi
zmianami) oraz § 8 Statutu Szkoły z dnia 15 września 2001 r.
2. Samorząd
Uczniowski
tworzą
wszyscy
uczniowie
Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku.

XX

Liceum

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej
wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności
dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią,
celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym i zaspokajaniem
własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
4. Uczniów reprezentuje Rada Uczniowska działająca w niżej przedstawionych
ramach prawnych:
4.1 Każda klasa wybiera w demokratyczny sposób (przez głosowanie tajne)
trzyosobową Radę Samorządu Klasowego – w tym gospodarza, zastępcę
gospodarza oraz członka zarządu. Gospodarz i zastępca gospodarza stają
się automatycznie członkami Rady Uczniowskiej Liceum. Rada Samorządu
Klasowego jest reprezentacją młodzieży, zajmuje się sprawami
organizacyjnymi i jest jej prawną reprezentacją.
4.2 Obowiązkiem Rady Samorządu Klasowego jest dbałość o interesy całego
zespołu oraz współpraca z wychowawcą klasy i dyrekcją Liceum w sprawach
organizacyjnych i wychowawczych.
4.3 Prawem członków Rady Samorządu Klasowego jest występowanie we
wszelkich sprawach dotyczących klasy do wychowawcy klasowego, innych
nauczycieli szkoły i dyrekcji Liceum.
4.4. Odwołać poszczególnych członków Rady może w demokratyczny sposób
zespół klasowy (przez głosowanie tajne) na wniosek ucznia, grupy uczniów,
wychowawcy klasowego lub Rady Uczniowskiej.
5. Zadaniem Rady Uczniowskiej jest:
a) reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego przed władzami szkolnymi,
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b) dbanie o przestrzeganie i realizację praw i obowiązków uczniowskich oraz
łagodzenie ewentualnych napięć i konfliktów wynikających w procesie
dydaktyczno-wychowawczym,
c) na wniosek dyrektora opiniowanie pracy nauczycieli.
6. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi Przewodniczący, którego wyboru
dokonuje się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym w ostatnim
tygodniu września na okres dwóch lat. Na wniosek co najmniej dwóch Rad
Samorządów Klasowych Rada Uczniowska Samorządu Liceum przy udziale
co najmniej 2/3 członków Rady może w sposób tajny bezwzględną
większością głosów (wniosek musi poprzeć co najmniej połowa członków
Rady Uczniowskiej) odwołać dotychczasowego Przewodniczącego i ogłosić
nowe wybory.
7. Przewodniczący dokonuje wyboru Zastępcy lub Zastępców oraz może
tworzyć zespołu przewidziane do różnych zadań.
8. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim może sprawować wybrany przez
Radę Uczniowską w wyborach tajnych przy udziale co najmniej 2/3 członków
Rady nauczyciel - członek Rady Pedagogicznej XX LO im. Zbigniewa
Herberta w Gdańsku.
9. Powołany opiekun staje się rzecznikiem młodzieży i może reprezentować ją w
rozmowach z Dyrektorem Liceum i Radą Pedagogiczną na tematy zgłoszone
przez Radę Uczniowską.
10. Aktualne problemy dotyczące uczniów omawiane są na posiedzeniach
wszystkich członków Rady Uczniowskiej, które odbywają się co najmniej raz
na dwa miesiące.
11. Rada Uczniowska organizuje przynajmniej raz w semestrze spotkanie
Dyrektora Liceum z uczniami w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń
dotyczących życia szkoły. Samorząd Uczniowski lub Dyrektor Liceum wnosi o
zwołanie dodatkowego spotkania w każdym terminie. Spotkania odbywają się
poza czasem lekcyjnym i mogą w nich uczestniczyć nauczyciele, rodzice oraz
zaproszone osoby.
12. Uczeń ma prawo zwrócić się do Rady Uczniowskiej z prośbą
w przypadku zagrożenia karą skreślenia z listy uczniów Liceum.

o obronę

13. Rada Uczniowska organizuje zajęcia pozalekcyjne (dyskoteki, konkursy,
imprezy, festyny i inne) i w celu zrealizowania swych planów
zaakceptowanych przez Dyrektora Liceum ma prawo do pomocy ze strony
nauczycieli i Rady Rodziców.
14. Niniejszy regulamin został uchwalony w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym w dniu 22 lutego 2002 r.i obowiązuje od dnia 7 marca 2002 r.
15. Równocześnie traci ważność poprzedni z dnia 3 kwietnia 1995 r.
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