ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
Podstawa prawna:
- Art. 55, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) z późniejszymi
zmianami;
- Satut II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
Regulamin zawiera:
-

Postanowienia ogólne,
Organy Samorządu Uczniowskiego,
Tryb przeprowadzania wyborów,
Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Prawa i obowiązki ucznia,
Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne
Art. 1
W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "samorządem".
Art. 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art. 3
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, w szkole i poza nią.
Art. 4
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art. 5
Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i
opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi celami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
- prawo zaproponowania nauczyciela będącego opiekunem samorządu.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
Art. 6
Organami samorządu są:
 Zebranie Samorządów Klasowych,
 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 Rada Samorządu Uczniowskiego.
Art. 7
Kadencja organów samorządu trwa 2 lata.
Art. 8
Organy samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na
zebraniu Samorządów wszystkich klas, oraz posiedzeniu Rady pedagogicznej.
Art. 9
W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Samorząd Uczniowski
zaprasza na swoje zebrania opiekuna samorządu a na zebrania plenarne członka dyrekcji szkoły.
A. Zebranie Samorządów Klasowych
Art. 10
Prawo do udziału w zebraniu mają Samorządy wszystkich klas ewentualnie w zastępstwie inni,
upoważnieni przez Samorząd klasowy uczniowie.
Art. 11
Zebranie Samorządów Klasowych zwoływane jest na wniosek:
 Samorządów Klasowych,
 Przewodniczącego Samorządu,
 Rady Samorządu Uczniowskiego,
 Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Art. 12
Zebranie Samorządów Klasowych podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje
zapadają zwykłą większością głosów.
Art. 13
Do kompetencji zebrania Samorządów Klasowych należy:
 przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu, wyrażanie swojej opinii o
pracy samorządu i przewodniczącego,
 prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują
powierzonych im zadań,
 wskazywanie kandydata na opiekuna samorządu,
 uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego.

B. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Art. 14
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
 reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 reprezentuje społeczność uczniowską wobec dyrekcji szkoły,
 kieruje pracą Rady Samorządu,
 organizuje współdziałanie Rady Samorządu z Samorządami Klasowymi,
 przewodniczy zebraniu Samorządów Klasowych,
 kontaktuje się z przewodniczącymi klas,
C. Rada Samorządu Uczniowskiego
Art. 15
Rada samorządu składa się z:
 przewodniczącego
 zastępcy przewodniczącego
 rzecznika d/s uczniów
 sekretarza
Art. 16
Zebrania Rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb. Uchwały rady, opinie i wnioski
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
Art. 17
Rada Samorządu Uczniowskiego:
 jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim zebrania Samorządów
klasowych, wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
 opracowuje i przedstawia projekt programu prac samorządu,
 rada samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
 bierze udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących wydalenia ucznia ze
szkoły,
 może wydawać opinie o pracy nauczyciela,
 rozstrzyga spory między uczniami a nauczycielami,
 radzie samorządu podlegają przewodniczący klas.
Art. 18
1. Zastępca przewodniczącego wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach
wynikających z jego funkcji.
2. Rzecznik do spraw uczniów:
 reprezentuje razem z przewodniczącym młodzież wobec Rady Pedagogicznej i dyrekcji
szkoły,
 przedstawia problemy kolegów na forum Rady Samorządu,
 czuwa i wspomaga klasy w organizowaniu imprez Uczniowskich.
3. Sekretarz prowadzi bieżącą dokumentację prac Samorządu Uczniowskiego

III. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Art. 19
Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 5 osób wybranych na zebraniu
Samorządów Klasowych.
Art. 20
1. Wybory odbywają się co 2 lata na początku roku Uczniowskiego.
2. Skład Rady Samorządu jest uzupełniany po roku, spośrod uczniów będących na kolejnych
miejscach. Uzupełienie składu Rady odbywa się na zebraniu Samorządów Klasowych
Art. 21
Do obowiązków komisji wyborczej należy:
 przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 przygotowanie wyborów,
 przeprowadzenie wyborów,
 sporządzenie protokołu,
 ogłoszenie wyników wyborów.
Art. 22
Wybory Rady Samorządu dokonuje się w głosowaniu jawnym w następujący sposób:
 Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.
 Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom wszystkich klas.
 Na kartkach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie.
 Głosujący oddaje głos prze umieszczenie znaku X przy nazwisku wybranego kandydata.
 Karty wrzucane są do urny wyborczej.
 Członkiem Rady samorzadu zostają kandydaci z największą ilością głosów, przyczym
przewodniczący musi otrzymać 50% + 1 ważnych głosów.
 Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów odbywa się
druga tua wyborów między dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę
głosów.
IV. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Art. 23
Do zadań opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
 czuwanie nad całokształtem prac samorządu,
 prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych,
 pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom
między uczniami a nauczycielem.

V. Prawa i obowiązki ucznia.
Art. 24
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz uczniowie szanują prawo każdego członka społeczności
szkolnej do własnych poglądów i do osobistej „inności” pod warunkiem, że nie obraża to nikogo i
nikomu nie czyni krzywdy.
Art. 25
Uczeń ma prawo do:
1. Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów.
2. Jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce.
3. Odpowiednich warunków w szkole wspomagających jego rozwój i proces jego uczenia się.
4. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
5. Organizacji życia Uczniowskiego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
6. Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów.
7. Życzliwego, jednakowego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym.
8. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania
jego godności.
9. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
10. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
11. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
podczas zajęć lekcyjnych.
13. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w
organizacjach działających w szkole.
14. Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach i innych
imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
15. Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. W okresie przerw świątecznych i ferii nie zadaje
się prac domowych.
16. Uczestnictwa przedstawicieli społeczności uczniowskiej w posiedzeniu tej części Rad
Pedagogicznych, które dotyczą spraw uczniowskich.
17. Do odwoływania się od oceny zachowania.
18. Redagowania i wydawania gazetek szkolnych.
19. Występowania z wnioskiem (popartym przez co najmniej 2/3 ogółu uczniów danej klasy) do
dyrektora szkoły o przydział bądź zmianę wychowawcy danej klasy, bądź nauczyciela
przedmiotu. Wniosek ten zostanie rozpatrzony tylko wówczas jeżeli wpłynie podobny od 2/3
stanu rodziców uczniów tej klasy.
Art. 26
Uczeń ma obowiązek:
1. Godnego reprezentowania szkoły.
2. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących:
 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, do nauczycieli
 i innych pracowników szkoły,
 odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
Dbanie o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej,
nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. W przypadku, gdy uczeń nie może
wykonać polecenia lub uważa, że polecenie to jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, ma
prawo zwrócić się do wychowawcy lub dyrektora szkoły o zwolnienie go z tego obowiązku.
Dbania o własne zdrowie. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu i nie używa narkotyków i
innych środków odurzających.
Pozostawania na terenie szkoły (budynek szkolny, przyległy plac przed szkołą, boisko szkolne)
podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych.
Przebywania w czytelni jeżeli nie uczestniczy w lekcji religii a nie jest to godzina lekcyjna
rozpoczynająca lub kończąca naukę w danym dniu.
Występuje w stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych. Strój galowy obowiązuje także
uczniów reprezentujących szkołę na zewnątrz.
Dbania o mienie szkoły.

Art. 27
Ocenianie ucznia:
1. Oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności (z
tytułu nieobecności na lekcji uczeń nie może uzyskać oceny), zachowanie w szkole i poza nią
ocenia się według odrębnego regulaminu.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie
oceniani.
3. Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w semestrze bez podania przyczyny zgłaszanego po
wywołaniu do odpowiedzi. Dopuszczalna jest możliwość uzgodnienia nauczyciela z klasą
innych form korzystania z nieprzygotowania, jeśli obie strony wyrażają zgodę.
4. Uczeń ma prawo prosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej mu oceny cząstkowej i
semestralnej.
5. W jednym dniu uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową (całogodzinną), a w ciągu
jednego tygodnia nie więcej niż dwie.
6. W ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian (obejmujący trzy ostatnie lekcje), a w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy. Sprawdziany mogą odbywać się w dniach których nie odbywa się
praca klasowa.
7. Każdy pisemny sprawdzian wiadomości, obejmujący większą partie materiału (więcej niż trzy
ostatnie lekcje) powinien być przez nauczyciela zaplanowany, zapisany w dzienniku lekcyjnym
i podany do wiadomości uczniów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a każda praca
klasowa dodatkowo poprzedzona powtórzeniem z podaniem zakresu materiału. Powtórzenie
jest usystematyzowaniem i utrwaleniem wiadomości, obejmującym treści niezbędne do
napisania pracy klasowej, a nie jest to godzinne odpytywanie uczniów.
8. Przesunięcie na inny termin zapowiedzianej pracy klasowej może nastąpić tylko za zgodą
nauczyciela i wówczas, gdy klasa przyjmie konsekwencje wynikające z przesunięcia terminu
np. dwie prace klasowe w jednym dniu lub trzy w ciągu tygodnia.
9. Ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie jest przygotowany do pracy klasowej,
nauczyciel może zwolnić z obowiązku pisania pracy, wyznaczaj mu w tym czasie inne zajęcie.
10. Uczeń ma prawo poznać oceny sprawdzianu pisemnego i otrzymać poprawiony sprawdzian do
wglądu w terminie dwóch tygodni od czasu przeprowadzenia tego sprawdzianu. Obowiązkiem
ucznia jest oddać sprawdzian otrzymany do wglądu w wyznaczonym przez nauczyciela
terminie.
11. Po uzgodnieniu z nauczycielem uczeń może poddać się ponownemu sprawdzeniu i ocenie
nabytych wiadomości i umiejętności z zakresu materiału z którego uzyskał negatywna ocenę.
12. Nauczyciel jest zobowiązany do umożliwienia uczniowi który nie pisał klasówki do szybkiego
napisania jej w terminie uzgodnionym przez obie strony (a nie np. pod koniec semestru)

13. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów, którzy biorą udział w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych. Olimpijczycy - uczestnicy zawodów wojewódzkich, okręgowych i
centralnych mają prawo - za zgodą dyrektora do zwolnienia z zajęć szkolnych w ilości od 1 do 5
dni, w zależności od stopnia trudności egzaminu w tygodniu poprzedzającym eliminacje.
Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach premiowane są ocenami z przedmiotu i nagrodami
książkowymi.
VI. Przepisy końcowe.
Art. 28
W szkole istnieje przywilej losowania „Szczęśliwego numerka” według odrębnego regulaminu
[załącznik: Regulamin „Szczęśliwego Numerka”].
Art. 29
Klasa może uczestniczyć w imprezach kulturalnych w godzinach lekcyjnych za zgodą dyrektora
szkoły i nauczyciela przedmiotu lub zastępcy dyrektora i nauczyciel przedmiotu.
Art. 30
Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem
uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
Art. 31
Samorząd Uczniowski, przez różne formy działania, zapewnia realizację swoich ustaleń całej
społeczności uczniowskiej.
Art. 32
W przypadku nie respektowania uprawnień samorządu przez pozostałe organy szkoły lub uczniów
samorząd może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub
kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać odpowiedzi.
Art. 33
1. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządów Klasowych.
2. Zgromadzenie Samorządów Klasowych w toku kadencji może dokonać zmian lub uzupełnienia
regulaminu.
Art. 34
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez:
 Samorząd Uczniowski
 Radę Pedagogiczną
 Dyrektora Szkoły

