Regulamin nr 6

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego
w Warszawie, ul. Zuga 16

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samorząd Uczniowski przy XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego
w Warszawie, zwany dalej Samorządem, działa na podstawie art. 55 Ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz niniejszego regulaminu.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Samorząd jest organizacją niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii
czy ugrupowań politycznych.
4. Organy władz Samorządu są przedstawicielami ogółu społeczności uczniowskiej Szkoły.
§2
Do podstawowych celów Samorządu należy:
a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej Szkoły przed Dyrekcją Szkoły, Radą
Szkoły i organami państwowymi,
b) organizowanie aktywności integrującej społeczność uczniowską, inicjowanie
działalności kulturalnej,
c) dbanie o przestrzeganie w szkole praw ucznia, a w szczególności prawa do
formowania samorządu,
d) udział w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.
§3
1. Organami władz samorządu są: Walne Zgromadzenie Samorządów Klasowych,
Zgromadzenie Ogólne i Rada Samorządu.
2. Zgromadzenie Ogólne jest organem ustawodawczym Samorządu.
3. Rada Samorządu, składająca się z: przewodniczącego, v-ce przewodniczącego,
i
sekretarza oraz przewodniczących sekcji jest organem wykonawczym Samorządu.
4. Opiekun Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej pełni funkcję doradczo-kontrolną
nad Samorządem.
5. Przewodniczący i v-ce przewodniczący wchodzą w skład Rady szkoły jako
przedstawiciele uczniów.
6. Rolę skarbnika pełni w samorządzie sekretarz.
§4
Każdy uczeń ma prawo zgłosić do Samorządu wnioski i opinie we wszystkich sprawach
dotyczących Szkoły.
§5

Dochód z imprez organizowanych przez Samorząd jest w całości przeznaczany na cele
związane z wykonywaniem zadań przez Samorząd Uczniowski.
§6
Samorząd posiada gablotę ogłoszeniową oraz siedzibę na zebrania, wyznaczone przez
Dyrektora w miarę możliwości Szkoły.
ROZDZIAŁ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§7
1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą: Rada Szkoły i członkowie sekcji –
reprezentanci wyłonieni przez władze komitetów wyborczych na zasadach ustalonych
przez komitety.
2. Każdy komitet posiada ustawową liczbę mandatów do Zgromadzenia Ogólnego określoną
w Ordynacji Wyborczej.
3. Kadencja ustępujących członków Zgromadzenia ogólnego upływa z dniem wyboru
nowych członków formujących Zgromadzenie.
§8
1. Sesje Zgromadzenia Ogólnego mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sesja zwyczajna odbywa się przynajmniej trzy razy w semestrze.
3. W wyjątkowo ważnych sprawach, na wniosek co najmniej 3 członków Rady Samorządu,
Opiekuna Samorządu lub Dyrektora szkoły zwołuje się nadzwyczajną sesję Zgromadzenia
lub Walne Zgromadzenie Samorządów Klasowych.
4. Dokładny termin sesji wyznacza Rada Samorządu w porozumieniu ze Zgromadzeniem.
§9
1. Na sesjach Zgromadzenia Ogólnego podejmuje uchwały w najistotniejszych dla
Samorządu i środowiska uczniowskiego sprawach, a w szczególności:
a) uchwała regulaminu obrad Zgromadzenia,
b) wprowadza zmiany w Statucie Samorządu (bezwzględną ilością głosów – ponad
50% przy zachowaniu odpowiedniego quorum),
c) powołuje i odwołuje uczniów do Rady Szkoły,
d) powołuje Komisję Wyborczą,
e) udziela absolutorium odchodzącej Radzie Samorządu.
2. Z wnioskiem pod głosowanie może wystąpić każdy członek Zgromadzenia Ogólnego lub
Opiekun Samorządu.
3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie są
wiążące dla wszystkich organów Samorządu.
§ 10

Sesje Zgromadzenia Ogólnego uważa się za ważną, gdy jest co najmniej 50% członków
Zgromadzenia.
§ 11
1. Sesje Zgromadzenia ogólnego prowadzi przewodniczący obrad wybrany wcześniej przez
Radę Samorządu zwykłą większością głosów spośród członków Zgromadzenia.
2. Przewodniczący udziela i odbiera głos, przeprowadza głosowania, sygnuje w imieniu
Samorządu wszystkie uchwały podjęte na sesji oraz protokół z sesji.
ROZDZIAŁ 3
RADA SAMORZĄDU
§ 12
1. W skład Rady Samorządu (zwanej dalej Radą) wchodzą członkowie Samorządu wybrani
przez Zgromadzenie Ogólne na kadencję roczną zwykłą większością głosów w
głosowaniu tajnym.
2. Kadencja ustępujących członków Rady upływa z dniem wyboru nowych członków
formujących Radę.
3. W wyborach do Rady może kandydować każdy członek Zgromadzenia Ogólnego obecny
na sesji.

§ 13
1. Do kompetencji Rady należy:
a) realizowanie celów regulaminowych Samorządu określonych w § 2,
b) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, prowadzenie rozmów w imieniu
społeczności uczniowskiej Szkoły,
c) kierowanie bieżącą pracą Samorządu.
§ 14
1. Do obowiązków Rady należy:
a) informowanie członków Zgromadzenia Ogólnego o działalności Rady,
b) przedstawianie sprawozdania z rocznej działalności oraz z realizacji budżetu na
Zgromadzeniu Ogólnym.
§ 15
1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej 3 członków Rady.
2. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje przewodniczący
obrad.
§ 16

1. Sekretarz Samorządu odpowiada za:
a) dokumentację Samorządu,
b) organizowanie bieżących kontaktów Rady ze szkołami i instytucjami,
c) oficjalną korespondencję Samorządu,
d) koordynację bieżących zadań w zakresie wytyczonym mu przez Radę
e) oraz pełni funkcję skarbnika.
2. Z upoważnienia Rady, Sekretarz używa pieczęci Samorządu.
3. Na każdym zebraniu Sekretarz przedstawia sprawozdanie z działań podjętych w czasie od
ostatniego posiedzenia Rady.
4. Sekretarz prowadzi protokoły zebrań Rady i sesji Zgromadzenia Ogólnego Samorządu.
5. W uzasadnionych przypadkach Rada przekazuje część obowiązków Sekretarza
powołanym do tego celu Sekcjom.
§ 17
1. Skarbnik Samorządu odpowiada za:
a) przygotowanie budżetu Samorządu oraz sprawozdania z realizacji budżetu,
b) realizację budżetu Samorządu,
c) zdobywanie środków finansowych na działalność Samorządu,
d) rachunkowość Samorządu.
2. Skarbnik oraz Przewodniczący samorządu mają prawo pobierać pieniądze z konta
Samorządu w celu rozdysponowania ich w ramach ustalonego budżetu i wytycznych
Rady.
3. Na każdym zebraniu Skarbnik przedstawia sprawozdanie z operacji finansowych
przeprowadzanych w czasie od ostatniego posiedzenia Rady. W szczególności
zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Radzie stan konta Samorządu.
§ 18
1. Sekcja jest organem pomocniczym Radzie powołanym do organizowania działalności
Samorządu w określonej dziedzinie.
2. Sekcje i ich przewodniczących powołuje Rada na wniosek członka Zgromadzenia
Ogólnego.
3. Przewodniczącym Sekcji jest członek Zgromadzenia Ogólnego wybrany przez
Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
4. Rada określa cele Sekcji i kompetencje jej przewodniczącego.
5. Rada może nadać Sekcjom regulamin.
6. Członkiem Sekcji może być każdy uczeń XXXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie.
§ 19
Przewodniczący Sekcji jest odpowiedzialny przed Radą Samorządu na działalność swojej
Sekcji.
§ 20

Prawo reprezentowania Samorządu na zewnątrz przysługuje upoważnionym członkom Rady
oraz Sekretarzowi, Skarbnikowi i Przewodniczącemu Sekcji w zakresie przyznanych im
kompetencji oraz wytycznych Rady.
ROZDZIAŁ 4
OPIEKUN SAMORZĄDU
§ 21
1. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje 2 nauczycieli wskazanych przez
Dyrektora Szkoły.
2. Opiekun Samorządu ma mandat na sesjach Zgromadzenia Ogólnego z zamienia Rady
Samorządu.
3. Opiekun Samorządu uczestniczy w zebraniach Rady samorządu z głosem doradczym.
4. Opiniuje Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły projekty działań Samorządu.
§ 22
1. Do zadań Opiekuna Samorządu należy:
a) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu,
b) sprawowanie opieki nad działalnością rady Samorządu, a w szczególności nad
sposobem wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność
Samorządu,
c) pomoc władzom samorządu w wypełnianiu zadań statutowych.
ROZDZIAŁ 5
ODWOŁANIE I REZYGNACJA
§ 23
1. Członek Zgromadzenia Ogólnego, bądź Rady Samorządu, może zostać odwołany przez
Zgromadzenie Ogólne bezwzględną ilością głosów (ponad 50%), przy obecności
określonego w § 9 quorum, na każdej sesji Zgromadzenia.
2. Członek Zgromadzenia, bądź Rady może złożyć – z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem – pisemną rezygnację z mandatu lub zajmowanego stanowiska.
3. Odwołanie członka Zgromadzenia Ogólnego, bądź Rady Samorządu odbywa się na
wniosek:
a) Opiekuna Samorządu,
b) grupy co najmniej 5 członków Zgromadzenia Ogólnego.
4. Niezwłocznie po odwołaniu Zgromadzenia Ogólne wybiera nowych członków Rady, bądź
Zgromadzenia w miejsce odwołanych. Kadencja wybranych w ten sposób członków
upływa wraz z regulaminowym końcem kadencji poszczególnych organów.
5. W przypadku odwołania całej Rady przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku rezygnacji z mandatu do Rady Samorządu, bądź Zgromadzenia Ogólnego
przepisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 6

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 24
1. Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń XXXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie.
2. Wybory do Samorządu uczniowskiego odbywają się co roku w październiku o ile Rada
nie podejmie innej decyzji.
§ 25
Traci moc obowiązujący dotychczas regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 26
Samorządu Uczniowski ustanawia niniejszym regulamin swojej działalności i obowiązuje
on w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 119 w Warszawie od dnia
19 listopada 2012 roku.

